
ظزمئ ضاطئ العسغ، اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر، شغ 
وسث  تعل  تعار  ظصطاغ  شطسطغظ  بعلغاضظك  جاطسئ 
خقلعما  أضثت  الـ١٠١،  ذضراه  شغ  المحآوم  بطفعر 
سطى تآطر (المةامع الثولغ) سطى صدغئ شطسطغظ، وأن 
الثول الشربغئ اقجاسمارغئ سطى اخاقشعا عغ طظ زرسئ 
ضغان غععد المست شغ بقد المسطمغظ وأضفئ سطغه 
(الحرسغئ) سئر صرارات افطط الماتثة، واجاظضرت ضاطئ 
العسغ اجاةثاء تضام السار وصادة الفخائض طةطج افطظ 
وطعابغص افطط الماتثة طسائرة ذلك ضمظ غساةغر طظ 
الرطداء بالظار، ضما ذضرت الضاطئ الططئئ بمعصش الثطغفئ 
سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا المحرف ورده المحععر سطى 
عرتجل. ضما بغظئ الضاطئ أن وسث بطفعر وطظ بسثه وسث 
تراطإ إلى بعار شافطئ تغئ وجاساسغث طصثجاتعا، وعغ 
تبص بعسث الخادق افطغظ الثي وسث باجاسادة شطسطغظ 
ووسث بثقشئ سطى طظعاج الظئعة تتااج طظا الئثل والسمض 
ُن  ُ َّ َت لعا لاتصغص بحرى رجعلظا الضرغط  بتثغث «ُث
ِة». عثا وتط تسطغص حسارات شغ  َّ ُ َهاِج الُّ ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ
لعتات اإلسقظات شغ الةاطسئ تعل وسث بطفعر باإلضاشئ 
إلى سرض وتعزغع ضااب طظعب تجب الاترغر شغ الاشغغر 
وضااب صداغا جغاجغئ (بقد المسطمغظ المتاطئ). وتتئ 
سظعان "شطسفئ الظعع اقجاماسغ طظ وجعئ ظزر اإلجقم" 
سصثت ضاطئ العسغ شغ جاطسئ الظةاح ظعر غعم البقباء 
المضاإ  سدع  شغعا  اجاداشئ  ظثوة   (٢٠١٨/١١/٠٦)
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ 
المعظثس باعر خالح، لغتاضر شغ طةمعسئ طظ الطقب 
والطالئات وافجاتثة المعامغظ بالمعضعع. تغث اباثأ 
خالح ظثوته باعضغح ظزرة اإلجقم إلى صدغئ المساواة 
غظزر  لط  اإلجقم  أن  سطى  طآضثا  والمرأة  الرجض  بغظ 
والمرأة  الرجض  بغظ  والمفاضطئ  المساواة  طعضعع  إلى 
أغئ ظزرة، وأّن عثه الضطمئ غغر طعجعدة شغ الاحرغع 
تصعصاً،  لطمرأة  جسض  تغظ  اإلجقم  وأن  اإلجقطغ، 
وجسض سطغعا واجئات، وجسض لطرجض تصعصاً، وجسض سطغه 
واجئات، جسطعا واتثة تغظ تصادغ ذئغساعا اإلظساظغئ 
َجْسطعا واتثة، وطاظعسئ تغظ تصادغ ذئغسئ ضض طظعما 
عثا الاظعع. وتعل طثى تأبغر ظزرة اإلجقم إلى المرأة 
سطى دورعا شغ المةامع صال خالح بأّن ظزرة اإلجقم 
الاحرغسغئ جسطئ افسمال الاغ غصعم بعا اإلظسان بعخفه 
إظساظاً طئاتئ لضض طظ الرجض والمرأة سطى السعاء، دون 
تفرغص بغظعما، أطا افسمال الاغ غصعم بعا الثضر بعخفه 
ذضرًا طع وخش اإلظساظغئ، وتصعم بعا افظبى بعخفعا 
ُأظبى طع وخش اإلظساظغئ، شإن الحرع صث شرق بغظعما 
أراد  اإلجقم  وأّن  طظعما.  لضض  بالظسئئ  وظعَّسعا  شغعا، 
لطمرأة أن تسغح جظئا إلى جظإ الرجض شغ أجعاء سفئ 
وذعارة تشغإ سظعا المزاعر الةظسغئ وإبارة الحععات، 
وأن اإلجقم ظزط الخقت بغظعما، بتغث غدمظ الاساون 
بغظ الرجض والمرأة طظ اجاماسعما طساً، تساوظاً طظاةاً لثغر 
ظفسه  العصئ  شغ  وغدمظ  والفرد،  والمةامع  الةماسئ 
تتصغص الصغمئ الثطصغئ، وجسض المبض افسطى، رضعان اهللا، 
عع المسغر لعا. وحثد المعظثس باعر خالح سطى أّن 
الشرب غثسط وغظفث تمطئ طظ الظحاذات شغ شطسطغظ 
شغ  الشربغئ  بصاشاه  ظحر  إلى  تعثف  أدواته  خقل  طظ 
طةامسظا بالسمض سطى ضسر تاجج التغاء بغظ الرجال والظساء 
وتحةغع اقخاقط والثطعة بتةئ المساواة والامضغظ، 
وصاض الشغرة سطى السرض وتحةغع الثغابئ وظحر السفعر 
والائرج وضحش السعرات وإشساد الثوق السام وتحةغع 
اقظتقل. طآضثا سطى أّن الشرب غرضج سطى شطسطغظ طظ 
أجض تبئغئ غععد شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بالسمض 
سطى إشساد أعطعا. عثا وأجاب خالح سطى السثغث طظ 
والاغ  والطالئات  الطقب  أبارعا  الاغ  والظصاط  افجؤطئ 

أدت إلى إغخال الفضرة بحضض جطغ.

أصثطئ أجعجة السططئ الصمسغئ غعم افربساء الماضغ 
شغ  الاترغر  تجب  حئاب  طظازل  طظ  سثد  دعط  سطى 
بافاغحعا  وصاطئ  المةاورة  والصرى  صطصغطغئ  طثغظئ 
بقغات  وترضئ  حئاب  أربسئ  سظ  غصض  ق  طا  واساصطئ 
بالتدعر آلخرغظ. غأتغ ذلك بسث الظحاذات الاغ صام 
السططئ  جغاجات  طعاجعئ  شغ  وحئابه  التجب  بعا 
لفرض  وجسغعا  اقصاخادي  وتشعلعا  اإلشسادغئ 
بعمةغاعا  السططئ  إن  اقجاماسغ.  الدمان  صاظعن 

وشرسعظغاعا عثه تسسى لامرغر جغاجاتعا الاثطغرغئ فعض شطسطغظ دون خةض وق تغاء وشغ العصئ ظفسه 
َرى﴾! إن حئاب تجب 

َ
رِيُكْم إِالَّ َما أ

ُ
تقتص وتساصض ضض طظ غظضر سطغعا جعء خظغسعا، ولسان تالعا ﴿َما أ

الاترغر صث أخثوا سطى ساتصعط المدغ شغ تمطعط الثسعة والسسغ لظعدئ افطئ والاخثي لطتضام السمقء 
طعما قصعا شغ جئغض ذلك، ولاسأل السططئ طظ ضان أحث طظعا بطحًا وأضبر جمسًا لاسطط أن جسغعا عثا إلى 
بعار ولظ غةطإ لعا جعى طجغث طظ السار، وأن حئاب تجب الاترغر جغعاخطعن الاخثي لسغاجات السططئ 
الراطغئ إلى إشساد أعض شطسطغظ وتدغغع الئقد والسئاد والمصثجات، ق غثغفعط الصمع وق الئطح وق غفئ 

شغ سدثعط اقساصال والمقتصئ، شاهللا طعقعط وق طعلى لطزالمغظ الثغظ غخثون سظ جئغض اهللا.
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بصطط: افجااذ بائر جقطئ (أبع طالك)

ضغان  طع  الاساطض  شغ  الحرسغ  التضط  إن 
عثا  شضض  الافاوض،  أو  الاطئغع  لغج  غععد، 
خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، وإظما عع إزالئ 
عثا الضغان المست طظ العجعد، وإسادة افرض 
طبض  أن  وغصغظظا  افطئ،  أتدان  إلى  المصثجئ 
روغئدات  به  غصعم  لظ  السزغط  السمض  عثا 
السالط اإلجقطغ وتضام الشفطئ، وإظما جاصعم 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  به 

الظئعة، السائثة صرغئًا بإذن اهللا، 
يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾.

َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ ﴿َوَسَيْعلَُم ا

اصرأ شغ عثا السثد:
-  السغاجئ الاسطغمغئ الفاحطئ الاغ خطفعا 

   الخراع الثولغ شغ الغمظ: أوخطئ الاسطغط إلى التدغخ ...٢
-  سمطغئ السقم افششاظغئ.. 

    تثئط روجغ وجغاجئ صاض وتخفغئ أطرغضغئ ...٢
-  غةإ سطى صادة السطماء شغ بظشقدش 

    تتثي جغاجئ تسغظئ الثغاظغئ ق أن غضعظعا ججءًا طظعا ...٣
-  الترب الفضرغئ سطى اإلجقم ووجعب الاخثي لعا ...٤

-  ضغش غةإ أن غرى المسطمعن شعز جغثتغظ طسطماغظ 
   بمصسثغظ شغ طةطج الظعاب لطضعظةرس افطرغضغ؟ ...٤
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ضطمئ السثد

العةمات  سثد  إن  الفرظسغئ  لعطعظث  ختغفئ  صالئ 
أطرغضا  شغ  جماسغ  صاض  إلى  أدت  الاغ  المسطتئ 
الصاض  تعادث  وسرشئ  السام.  عثا  جثا  طرتفسا  ضان 
الةماسغ عثه بضعظعا العةمات المسطتئ الاغ جصط 
شغعا سطى افصض أربسئ جرتى أو صاطى، واجابظئ طظ 
ضتاغا  شغعا  جصط  الاغ  العةمات  اإلتخاءات  عثه 
أصض طظ عثا السثد. وصالئ لعطعظث إن طةمعع الصاطى 
شغ عةمات الصاض الةماسغ عثه بطس تاى اآلن ٤٥٤، 
وطةمعع الةرتى ١٤٠١. وأحارت إلى أظه خقل افغام 
طرت  شارة  أذعل  ضاظئ  السام  عثا  طظ  افولى  الـ٢٣٨ 
أغام،  أربسئ  عغ  طسطح  عةعم  دون  أطرغضا  سطى 

وضاظئ شغ آذار/طارس.
وأضاشئ الختغفئ أن العةعم - الثي وصع شغ جاسئ 
أظةطعس  لعس  شغ  الماضغ  افربساء  غعم  طاأخرة 
وصاض شغه ١٢ حثخا إضاشئ لمظفث العةعم - ضان عع 

العةعم رصط ٣٧٤ طظث ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ. 
طسثل العةمات سام ٢٠١٨ عع ١,٢٠ عةعم طسطح شغ 
غعطغا.  عةعم   ١,٣٠ المسثل  ضان   ٢٠١٦ سام  الغعم، 
عةمات  بماظغ  وصسئ   ٢٠١٧ آب/أغسطج   ٢١ وشغ 

طسطتئ شغ غعم واتث.
افجطتئ  اصاظاء  أن  إلى  اإلتخائغات  بسخ  تحغر 
الحثخغئ شغ أطرغضا ظاب سظه إرداء ٧٧٠٦ جرتى و٢٥٩٤ 
صاغق بإذقق الظار شغ أطرغضا طا بغظ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
٢٠١٣ وآذار/طارس ٢٠١٨، واإلتخائغات تفغث بأن الحرذئ 
افطرغضغئ صاطئ وجرتئ أضبر طظ ٥٥ ألش حثص شغ 
السام ٢٠١٢، وعثا ظااج البصاشئ السظخرغئ المعجعئ ضث 

السعد، وظااج الامجق شغ المةامع افطرغضغ. 
جغ بغ جغ الضظثغئ: تغظ تئتث شغ طترك الئتث 
سظ سثد جرائط الصاض شغ أطرغضا تةث أن أطرغضغاً غصاض 
بالسقح ضض ١٧ دصغصئ، وطظ ضض ألش أطرغضغ غعجث 
ألش   ١٠٠ تعالغ  جظئ  ضض  وشغ  السةعن،  شغ  تسسئ 
أطرغضغ غاسرضعن لطدرب بالرخاص، وشغ ضض غعم 
غاسرض ٢٨٩ حثخا شغ المسثل إلذقق الظار، غمعت 
غعطغا،  حثخا   ٥٣ وغظاتر  حثخا،   ٨٩ غعطغا  طظعط 
لضظك لع بتبئ سظ سثد المصاعلغظ سطى غث الحرذئ 
افطرغضغئ غعطغا لعجثت أظه ق غعجث إتخائغات رجمغئ 
طثار  سطى  بالئتث  الختفغغظ  بسخ  صام  وصث  الئائ، 
جظعات لغةث التخغطئ الاالغئ: شغ السام ٢٠١٤ ُصاض سطى 
حثخا، وشغ السام ٢٠١٣  غث الحرذئ افطرغضغئ ١١٤٣ 
صدى ١٠٢٩ أطرغضغا سطى غث الحرذئ افطرغضغئ، وتغظ 
الئتث شغ تطك التاقت تةث الشالئغئ الساتصئ طظعط 
 ٪٣٠) سصطغا  طثاطغظ  أو  جعداء،  بحرة  ذوي  أو  شصراء 
طظ  عغ  التاقت  تطك  وبسخ  المثاطغظ)  طظ  تصرغئا 
الظعع المساتغض، طبض أن غضعن الحثص شغ جغارة 
بأظه  الحرذئ  تثسغ  بط  وطظ  الغثغظ،  طعبص  حرذئ 
الصرغإ  وبافطج  ظفسه،  رأس  سطى  الرخاص  أذطص 
رخثت ضاطغرات شغ الحارع حرذغا غططص ٨ رخاخات 

سطى رجض أسجل غفر عاربا طظه ولغج لثغه أي جقح.
طظ السعض شعط ضغش غصاض رجال الحرذئ افطرغضان 
بسدعط  افطرغضغعن  غصاض  وضغش  أطرغضان،   ٣ غعطغا 
السةعن  تشص  وضغش  شطضغئ،  بأرصام  غعطغا  بسدا 
بالمةرطغظ الصاطئ، إظعا السطماظغئ، تفرغ اإلظسان طظ 
شإذا  الرأجمالغ،  لطسغث  صغمئ السئعدغئ  إق  صغمئ  ضض 
طا خق طظ ضض صغمئ رضج ضض جعثه شغ اإلظااج وربط 
ذلك اإلظااج بثشع الفعاتغر، وطع ارتفاع ظسئئ الدشط 
الظفسغ وافطراض السخئغئ، وجععلئ التخعل سطى 
السقح شإظه طظ السعض أن ظفعط ضض تطك الةرائط، 
وطظ السعض أغدا التضط سطى عثه التدارة بالفحض 

والاردي واقظتطاط واإلغثان بافشعل.
وتفغث اإلتخائغات شغ برغطاظغا طبق بتسإ بغ بغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

شت  شغ  وصع  سظثطا  "تعران"  الةظعب  طحعث  غضظ  لط 
الاآطر الثولغ، بثساً طظ افطر، بض ضان تطصئ طظ طسطسض 
المآاطرات الاغ تاضاعا دول الضفر وسطى رأجعا أطرغضا، 

طتاولئ الصداء سطى عثه البعرة المئارضئ!
بارزًا  و"الدفادع"  المخالتات"  "رجال  دور  ضان  وصث 
به  صاطئ  وخطغرًا  أجاجغًا  دورًا  ضان  بض  ذلك،  شغ 
تبالئ طظ الماسطصغظ والمظافسغظ، وضبغر طظعط ضان 
خش  شغ  ضاظعا  سظثطا   - والظاس  البعرة  أرعص  صث 
ووضسعا  البعرة  رعظعا  طضحعشئ  بأسمال   - البعرة 
طخغرعا بغث أسثاء عثه افطئ سئر المعك والمعم، أو 
افطئ  أبظاء  طظ  المثطخغظ  سطى  المجاودة  خقل  طظ 
دعالغج  إلى  اقظةرار  طظ  غتثروظعط  برتعا  طا  الثغظ 
والاغ  السعداء،  الشرف  إلى  طسعط  والثخعل  الشرب 
صثطعا  الاغ  الةسام  الادتغات  بغع  ظاغةاعا  ضاظئ 
شاؤعا  طا  الثغظ  المتاسئعن  الخابرون  الحام  أعض 
غصثطعن الشالغ والظفغج شغ جئغض العخعل بالبعرة 
الظزام  عثا  إجصاط  شغ  المامبض  المئغظ  الظخر  إلى 

السطماظغ وإصاطئ ظزام اإلجقم السزغط.
شصث ظظئ عثه الفؤئ المظافسئ بروجغا والظزام خغرًا، 
بط  افطر،  بثاغئ  شغ  ظفسعا  وجطماعط  بعط  شعبصئ 
جطماعط أعطعا ودغارعا "سطى حاضطئ ابظ طفطح التظئطغ 
شصغه دطحص أغام الااار"، الثي جرسان طا بثأ بالئطح 

والاظضغض به، بسث أن تمضظ طظ دطحص وأعطعا!

وعضثا أساد الاارغت ظفسه، شصث ألصغ الصئخ سطى الضبغر 
تمص  شغ  أو  الةظعب  شغ  ضان  إن  الفؤئ،  عثه  طظ 
والشعذئ، ضما ُخفغ السثغث طظعط، وضثلك جغص اآلقف 
طظ أبظاء أعض الةظعب والشعذئ وغغرعما طظ المظاذص 
المثاطفئ  المظاذص  شغ  المحاسطئ  الصاال  جئعات  إلى 

لغئطح بعط ولغسعدوا إلى بغعتعط جبباً عاطثة.
برجال  الفاك  شغ  أخرى  ذرغصئ  الظزام  اباثع  ضما 
طظاذص  شغ  واجع  بحضض  عثه  اظاحرت  المخالتات، 
الةظعب، إذ صام بثشع أزقطه لرشع دساوى ذات خئشئ 
جظائغئ، أغطئعا باعمئ الصاض أو الثطش والاروغع، وطظ 
بط حظ تمطئ اساصاقت بتص عآقء، لغضاحفعا بأظعط 

وصسعا شغ شت طسرتغئ خطغرة عغ المخالتات.
ضماظاه  سظ  الروجغ،  الداطظ  غسألعا  أن  ولعط 
وجثواعا، ولط غسطمعا بأظه ق غرتةى طظ طبض عآقء 
إق الشثر والثغاظئ، بسثطا رأغظاعط بأم أسغظظا غسعون 
وصرًى ساطرًة بافرض، غثطروظعا شعق جاضظغعا،  طثظاً 

غغر سابؤغظ بأعطعا إن ضاظعا حغعخاً أم أذفاقً وظساًء.
أعض  أعطعط  طساسثة  شصععا  لع  بعجسعط  ضان  ولصث 
بةاظئعط  واقخطفاف  المتاسئغظ  الخابرغظ  الحام 
وظغض حرف السمض طسعط تتئ صغادة البطئ العاسغئ الاغ 
لط تثثل أعض الحام غعطاً طظث اظثقع بعرتعا المئارضئ 
إلتمام طسغرة عثه البعرة، ظتع تتصغص عثشعا السزغط، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

فعاليات لكتلة الوعي 
البوليتكنك  جامعتي  في 

بفلسطين والنجاح 
حول "وعد بلفور" و"فلسفة 
النوع االجتماعي من وجهة 

نظر اإلسالم"

أجهزة السلطة القمعية تداهم المنازل
وتعتقل عددا من شباب حزب التحرير في قلقيلية

بعرة الحام بني طضر أردوغان 
وضفادع املخالتات
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إن  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة  شغ  المسآولعن  غصعل 
طتادبات السقم افششاظغئ شغ طعجضع جغاط سصثعا شغ 
بثاغات حعر تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، بمحارضئ طظ أذراف 
وضاظئ  عثا،  أخرى.  دول  إلى  إضاشئ  افششاظغ،  الظجاع 
طعجضع صث دسئ شغ ٤ طظ أغطعل/جئامئر أذراشا إصطغمغئ 
ودولغئ، لتدعر طتادبات جقم أششاظغئ برساغئ روجغئ، 
لط  طعجضع  بأن  وصاعا  ادسئ  افششاظغئ  التضعطئ  لضظ 
تظسص الثطعة طسعا بما غضفغ. ولثلك رشدئ واحظطظ 
وضابعل تدعر تطك الةطسئ، وتط تأجغطعا إلى وصئ غغر 
طسطعم. اآلن، وبسث زغارة وشث أششاظغ إلى طعجضع برئاجئ 
ضابطعف  ضمغر  ضحش  افششاظغ،  الثارجغئ  وزغر  ظائإ 
طظثوب روجغا الثاص إلى الحأن افششاظغ، بأن الةطسئ 

جغاط سصثعا شغ بثاغئ حعر تحرغظ الباظغ/ظعشمئر.
صدغئ  شغ  غئثو  الروجغ  لطثب  السغاجغ  الشئاء  إن 
أخرى.  صداغا  شغ  وتضرارا  طرارا  بثا  ضما  أششاظساان 
لسإ  شغ  الطعغض  تأخرعا  ُغزعر  افخغر  روجغا  شاترك 
دور أضبر تأبغرا شغ أششاظساان. إذ إن طعجضع تترضئ 
بسث شارة ذعغطئ طظ تعصغع اقتفاصغئ افطظغئ بغظ أطرغضا 
وأششاظساان. شروجغا ضاظئ تخّثق أطرغضا شغ ادسائعا 
وطظ  واحظطظ  لضظ  والمثثرات.  (اإلرعاب)  لمضاشتئ 
خقل تعصغع اقتفاصغئ افطظغئ طع ضابعل، سجزت طعذأ 
واجاشطئ  ذعغطئ،  لسظعات  أششاظساان  شغ  صثطعا 
افطظ  بجسجسئ  وصاطئ  لطمثثرات،  ضمجرسئ  أششاظساان 
تعخغض  وتاولئ  افششاظغ.  الحمال  شغ  واقجاصرار 
ترددات اقضطراب افطظغ إلى دول آجغا العجطى. وطظ 
عظا تترضئ طعجضع وتاولئ تسجغج خقتعا وتساوظعا طع 

ذالئان ضردة شسض أطام الثطعات افطرغضغئ.

واجامرارا لطمتاوقت الروجغئ، تثطط طعجضع إلظحاء 
الافاوضغ  افطرغضغ  لطاترك  طمابطئ  جقم  سمطغئ 
تسائر أششاظساان  طعجضع تثطأ إذ  لضظ  ذالئان.  طع 
سظ  ضبغرا  غثاطش  افششاظغ  الحأن  فن  أخرى؛  جعرغا 
واقصاخادي  السغاجغ  المظزعر  طظ  السعري  المطش 
(اقجاسماري) بالظسئئ فطرغضا. شالمعصع الةغعجاراتغةغ 
فششاظساان، بتغث غسمض ضسث أطام الاعجع الروجغ 
افششاظغئ،  الطئغسغئ  المعارد  واجاشقل  الخغظغ، 
والسمض  العجطى،  آجغا  دول  شغ  والمظاجط  والمسادن 
سطى طظع إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شغ المظطصئ 
طظ أطرغضا والظاتع، ضطعا أطعر تثشع أطرغضا ظتع ضرورة 
دون  والسطط)،  (الترب  وصغادة  بأششاظساان،  الامسك 

طحارضئ أذراف أخرى ضالخغظ وروجغا.
وأطا شغ المطش السعري، شسظثطا وجثت أطرغضا ظفسعا 
ططغحغا  طظ  بثسط  الظزام  سظ  الثشاع  سطى  صادرة  غغر 
تجب اهللا الطئظاظغ، والترس البعري اإلغراظغ، وططغحغات 
وبسث  روجغا،  اجاةطئئ  وباضسااظغئ،  وأششاظغئ  سراصغئ 
الدسش الروجغ أدخطئ ترضغا أغدا إلى الساتئ، وسجزت 
دور السسعدغئ وصطر وترضغا إلتثاث اظتراف شغ طسار 
وعجغمئ  المسائث،  الظزام  بصاء  جئإ  طا  وعع  البعرة، 
إلى  روجغا  أدخطئ  شأطرغضا  السعرغئ.  لطبعرة  طفخطغئ 
المأزق السعري بطرغصئ ق ُغمضظ لمعجضع الثروج طظه 
إق بإرادة أطرغضغئ. وطظ جعئ أخرى شإن تتمُّض روجغا 
فسئاء الترب شغ جعرغا ُغسائر ضربئ اصاخادغئ ضئغرة 
لروجغا. وطظ عظا، تتاول روجغا سئر طتادبات السقم 
أن  والتال  السعري،  المساظصع  طظ  الثروج  السعرغئ 
طظ  وضسعا  تط  المتادبات  لعثه  السرغدئ  الثطعط 
صئض أطرغضا شغ جظغش والرغاض، وأظصرة عغ المسآولئ 

اإلجرائغئ سظ تصغغط الاطعرات.
افطرغضغئ،  بالرساغئ  افششاظغئ  السقم  سمطغئ  شغ  لضظ 
أطرغضا  جفغر  زاد،  خطغض  زلماي  أطرغضا  سّغظئ  أن  وبسث 
بسث  الماتثة،  وافطط  وأششاظساان  السراق  شغ  السابص 
أن سغظاه طظثوبا خاخا طظ الثارجغئ افطرغضغئ لسمطغئ 
السقم شغ أششاظساان، صام خطغض زاد بجغارة اجاشرصئ 
وصطر  وباضساان  أششاظساان  طظ  ضض  إلى  أغام  سحرة 
واإلطارات والسسعدغئ، وأوخض الرجالئ افطرغضغئ إلى 
ذالئان،  ترضئ  وطظعط  افششاظغ،  الظجاع  أذراف  جمغع 

وصام بائادل رجائض خاخئ بغظ عثه افذراف.
افششاظغئ  الساتئ  حعثت  افطرغضغ  الاترك  ُبسغث 
جطسطئ طظ اقغاغاقت الشاطدئ ذالئ رطعزا طسادغئ 
لطالئان. شصث لصغ شغ عثه السطسطئ الثطعغئ الةظرال 
افحثاء  المسارضغظ  طظ  وعع  صعرطان  الةئار  سئث 
تغث  عطمظث  وقغئ  شغ  طخرسه  لصغ  ذالئان،  لترضئ 

ضان غثعض تمطئ اظاثابغئ لطفعز بمصسث شغ الئرلمان. 
وبسث غعطْغظ طظ التادث تط اغاغال الةظرال سئث الرازق 
بثسط  غتزى  ضان  والثي  صظثعار  وقغئ  حرذئ  صائث 
حسئغ واجع، وغاماع بصثرات صاالغئ، وضان صث احاعر 
بسثائه الحثغث لطالئان. وتثث اغاغاله بسث لصاء جمسه 

طع صائث الصعات افجظئغئ شغ أششاظساان.
بسث أجئعسْغظ طظ عثْغظ التثبْغظ، لصغ شرغث بثاعر 
رئغج المةطج المتطغ لعقغئ شراه تافه إبر تادث 
شغ  المآبرة  الحثخغات  طظ  وضان  طروتغئ،  تتطط 
بحضض  ذالئان  غصاتض  بثاعر  وضان  العقغئ.  عثه 
أطام  التضعطغئ  الصعات  تراجسئ  تغظ  تاى  واجع، 
تصثم ذالئان إلى طرضج العقغئ بصغئ صعاته عغ الاغ 
اقغاغاقت  طظ  السطسطئ  وعثه  المثغظئ.  سظ  تثاشع 

تئظئ ترضئ ذالئان المسآولغئ سظعا.
الفظغئ  الظاتغئ  طظ  تثث  الرازق  سئث  الةظرال  طصاض 
والسغاجغئ شغ طقبسات غاطدئ وطعمئ لطشاغئ، وق 
ُغمضظ إظضار الاثخض افطرغضغ المئاحر أو غغر المئاحر 
افششاظغ،  الحارع  شغ  الساطئ  وافجعاء  افطر.  شغ 
تصطع بأن أطرغضا عغ الاغ تصش وراء تخفغئ الةظرال 
وأحرف  وذالئان  باضساان  غظفع  شمصاطه  الرازق.  سئث 
تائط  بظاء  غسارض  ضان  إظه  إذ  سثة:  أطعر  شغ  غاظغ 
طظ افجقك الحائضئ سطى خط (دغعراظث)  التثودي 
بسثائه  طحععرا  وضان  وباضساان.  أششاظساان  بغظ 
الحثغث طع ذالئان، وتاى إظه احاعر بصاض وتسثغإ 
أحرف  الرئغج  غسارض  وضان  ذالئان.  ترضئ  أسداء 
غاظغ وُغسائر سائصا أطام شعزه شغ اقظاثابات الرئاجغئ 
الصادطئ شغ المظاذص الةظعبغئ طظ أششاظساان. لثلك، 

شإن السآال الثي غطرح ظفسه عظا، غغر طا تط ذضره، 
بصائث  لطادتغئ  أطرغضا  دشسئ  الاغ  المخطتئ  عغ  طا 

طثطص وطعبعق به؟
اقغاغاقت،  طظ  السطسطئ  لعثه  اجامرارا  غئثو  وشغما 
اإلجقم  سطماء  جمسغئ  زسغط  التص  جمغع  طعقظا  لصغ 
والمحععر  التصاظغئ،  المثرجئ  وورغث  الئاضسااظغئ، 
عةعم  شغ  طخرسه  لصغ  لطالئان"،  الروتغ  بـ"افب 
بطسظات جضغظ وإذقق ظار طظ صئض حثص طةععل شغ 
طثغظئ راولئظثي الئاضسااظغئ. وضما تجسط إذاسئ بغ بغ 
جغ، شإن التضعطاغظ افششاظغئ وافطرغضغئ ضاظاا تسائران 
وصاطاا  السقم،  سمطغئ  جععد  أطام  سائصا  التص  جمغع 
لسمطغئ  وتأغغثه  دسمه  سطى  لطتخعل  طسه  بالاعاخض 

السقم ولضظعما لط غطصغا ردا إغةابغا طظ جمغع التص.
وبسث طصاض الةظرال سئث الرازق، تط إذقق جراح أتث 
طساسثي المق سمر الجسغط الحعغر لطالئان طظ السةعن 
الئاضسااظغئ، وعع المق سئث الشظغ برادر ظاغةئ طصارح 
لسمطغئ  الثاص  أطرغضا  طظثوب  زاد  خطغض  زلماي  طظ 
السقم افششاظغئ. وشغ خطعة أخرى، ُرشع أغدا التزر 
سظ خمسئ آخرغظ طظ جةظاء غعاظااظاطع الثغظ ضان صث 

تط إذقق جراتعط بتزرعط طظ السفر والاترك.
الظاتغئ  طظ  تحغر  ربما  المااالغئ  الاترضات  شعثه 
تسإ  أششاظساان  شغ  لطسقم  أرضغئ  إلى  السغاجغئ 
الرغئئ افطرغضغئ. شأطرغضا تضّبش عةماتعا سطى ذالئان 
أغدا،  الترضئ  طع  تفاوضغئ  سمطغئ  وتسّغر  جعئ  طظ 
غعثف  أطرغضا  صئض  طظ  ذالئان  جةظاء  جراح  وإذقق 
إلى تسجغج جععد السقم أغدا. وطظ جعئ أخرى، تئثو 
أطرغضا سازطئ أطرعا سطى تخفغئ طسارضغ سمطغئ السقم 
المةمعسات  بسخ  وإلتاق  وباضساان،  أششاظساان  شغ 
المسطتئ المسارضئ بسمطغئ السقم طع التضعطئ الاابسئ 
لعا شغ أششاظساان. وعثا جعف غآدي إلى بصاء بسخ 
ترضات  إلى  جغثشسعط  طما  صغادة،  بثون  المسطتغظ 
طسطتئ أخرى، وعع طا جغئرر العجعد افطرغضغ وترب 

واحظطظ المثطرة شغ أششاظساان.
سطغظا أن ُظثرك افبساد اإلصطغمغئ والثولغئ لطترب افششاظغئ 
الثغظ  لطمساسمرغظ  ظسمح  ق  وأن  واضتئ،  بطرغصئ 
غاظاشسعن سطى صاض المسطمغظ، بأن غطسئعا بمساصئض 
الحسإ افششاظغ وافذراف المسظغئ بأطر أششاظساان. وسطغظا 
أن ظسسى إلى إدراك الصداغا السغاجغئ طظ زاوغئ السصغثة 
اإلجقطغئ، وأن ظسمض سطى ظعدئ افطئ اإلجقطغئ، وطظع 
جصعذعا شغ شت المساسمرغظ، وذلك طظ خقل إظعار 

 العصائع، وضحش طحارغع افسثاء المثطرة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

أششاظساان

بما  الاسطغط  طظاعب  تسثغض  إلى  ذرف  ضض  غسسى   -٢
غثثم طخالته وذلك بجرع أشضار الطائفغئ الئشغدئ 

لرشث جئعاته بالمصاتطغظ الخشار.
الشح  ظاعرة  سقج  سظ  بخره  ذرف  ضض  غخ   -٣
السطمغ  الاتخغض  شصاطئ  طثغش  بحضض  تفحئ  الاغ 
وأظاةئ أطغئ الماسطمغظ تاى أخئح ضبغر طظ الطقب 
ق  بالشح  الساطئ  الباظعغئ  الحعادة  سطى  التاخطغظ 
غةغث  وق  المسطعطات  طظ  بسغطًا  رخغثًا  إق  غمطك 

الصراءة والضاابئ بالحضض الختغح.
واقباساد  السطمغئ  بالطرغصئ  الاثرغج  سرض   -٤
سظ الاطصغ الفضري (الطرغصئ السصطغئ) وعغ الطرغصئ 
زرع  شغ  إق  تساثثم  وق  الاثرغج  شغ  الختغتئ 
الثورات  وشغ  المثارس  شغ  و(الطائفغئ)  (العذظغئ) 
البصاشغئ لططرشغظ خارج المثارس الاغ تةسض الطقب 

صظابض جاعجة لقظفةار سظث الططإ.
وإسقن  اقطاتاظات  طعاسغث  تتثغث  شغ  اقخاقف   -٥

الظاائب.
غاتمض  وتثه  وترضه  الاسطغمغ  الضادر  إعمال   -٦
الثولغ  الخراع  خطفه  الثي  الضاربغ  العضع  أسئاء 
وضسعط  شأخئح  سظه،  الظاتةئ  الاسطغمغئ  والسغاجئ 

طجرغًا لطشاغئ وتالاعط الظفسغئ غربى لعا.
إن السغاجئ الاسطغمغئ الختغتئ عغ الاغ تصعم سطى 
الاسطغط  طظاعب  تثرج  وق  اإلجقطغئ،  السصغثة  أجاس 
سظ ذلك افجاس، والاغ تطئصعا دولئ صعغئ طرععبئ 
راغئ  تتئ  لطمسطمغظ  جاطسئ  صرارعا،  تمطك  الةاظإ 
وعغ  أق  اهللا)،  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  (ق  اإلجقم 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتضط 
لطمسطمغظ  وافزطات  المحاضض  ضض  وتتض  باإلجقم 
الئحر  خالص  طظ  بظزام  تتضط  فظعا  بأجره  ولطسالط 
الثي غسطط وتثه طا غخطتعط شغ ضض زطان وطضان، 
عائطئ  خظاسغئ  وبعرة  ضئغرة  سطمغئ  ظعدئ  شاتثث 

وتصثطًا غغر طسئعق، وتسغث التص إلى أختابه...
بسئإ  غظعار  أن  صئض  الاسطغط  أظصثوا  الغمظ!  أعض  غا 
الماخارسغظ الساببغظ، خثوا سطى أغثغعط صئض أن تشرق 
تثععره.  جرسئ  شغ  لعط  سعظاً  تضعظعا  وق  السفغظئ، 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  واسمطعا 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تتضط بحرع اهللا وتطئص 
طا أظجل اهللا وتدع المظاعب الاسطغمغئ الختغتئ شاسغث 
لطمسطط ضراطاه وتسطغه جمغع تصعصه وتسغث لططالإ 
جقته التصغصغ أق وعع السطط، وتةسض طغثان شروجغاه 

 المثارس والةاطسات ولغج جئعات الصاال

Ï÷å]’\ ;ÏË⁄Ë÷¬i’\ ;Ïà]Ëâ’\
Ufl⁄Ë’\;∫;È’ÂÅ’\;ƒ\Öë’\;]‚÷|;9’\

óËï¢\;∞b;€Ë÷¬i’\;j÷êÂ^

الماضغئ  البقث  السظعات  شغ  الاسطغط  تثععر  تسارع 
بحضض طثعض وطثغش وطرسإ وخض إلى أدظى درجات 
اقظتطاط؛ شالاتخغض السطمغ لططقب غاظاصص بصعة؛ 
ب  وتسرُّ طسئعق  غغر  بحضض  تفحئ  الشح  شزاعرة 
الطقب طظ المثارس لمساسثة أجرعط شغ التخعل 
واجاصطابعط  ضئغر.  بحضض  تجاغث  السغح  لصمئ  سطى 
وتغرته  ارتفسئ  الصاال  جئعات  إلى  الماخارسغظ  طظ 
ووضع  واقجاشراب.  والاسةإ  لطصطص  طبغر  بحضض 
وغبغر  لطشاغئ  طجرغًا  أخئح  المسغحغ  الاسطغمغ  الضادر 
التجن واقطاساض واقحمؤجاز. والسئإ الثي أوخض 
الاسطغط إلى عثا اقظتطاط عع ارتفاع وتغرة الخراع 
الثي  شعع  واجامراره،  الغمظ  شغ  أطرغضغ   - اإلظةطع 
أدى إلى اظصسام السططئ إلى ظزاطغظ، وذئع السمطئ 
إلى  أدى  ظصثي  غطاء  بــثون  طثاطفغظ  بحضطغظ 
أو  رغال  بـ٦٠٠  الثوقر  أخئح  تاى  عئعذعا  تسارع 
غجغث. ضما خطش الخراع الثولغ شغ الغمظ لضض ظزام 
تثععر  طسؤعلغئ  تاتمض  شاحطئ  تسطغمغئ  جغاجئ 

الاسطغط بعثا الحضض المثغش...
وطظ طزاعر السغاجئ الاسطغمغئ الفاحطئ الاغ أوجثت 

عثا العضع الاسطغمغ المجري واقجابظائغ:
١- تضرغج المظاعب الاسطغمغئ الاغ وضسئ الثطعط 
السرغدئ لعا طظزمُئ الغعظغسغش الاغ تعثف إلى بظاء 
تسّمر،  وق  تثطر  تئظغ؛  وق  تعثم  غعغائغئ  حثخغات 
لغج لعا رجالئ شغ التغاة تتمطعا إلى غغرعا طظ افطط 
والحسعب. شعثه المظاعب ق تصعم سطى أجاس سصغثة 
افطئ شائظغ حثخغات إجقطغئ تتمض اإلجقم ضرجالئ 
لعا شغ التغاة، بض تضرس شضرة (العذظغئ) الاغ خظسعا 
الضاشر المساسمر بسث عثم الثولئ اإلجقطغئ العاتثة 
وتصسغمعا إلى دوغقت طاسثدة تظفغثًا قتفاصغئ جاغضج 
بغضع المحؤعطئ. شمظاعب الاسطغط الصائمئ زرسئ الرابطئ 
(العذظغئ) اقجاسمارغئ الاغ صطسئ أوخال افطئ وجسطئ 
الاراب طخثرًا لطاحرغع ولغج الصرآن والسظئ، ضما تطئ 
طتض رابطئ السصغثة اإلجقطغئ. شأخئح (العذظ) خظمًا 
م طظ أجطه  ضُعئض والقت والسجى ُغسئث طظ دون اهللا، تصثَّ
الثطاء صرابغظ لطماخارسغظ سطى السططئ وفجغادعط 
وببعب  وبرغطاظغا)،  (أطرغضا  المساسمرغظ  الضفار 
(العذظغئ) اظصسط الظاس إلى شرغصغظ أتثعما غثاشع سظ 
(العذظ) واآلخر غسسى إلى تترغره، وأخئتئ (العذظغئ) 
جقتاً شااضاً بغث الطرشغظ الماخارسغظ دشع اآلقف طظ 
الطقب إلى جئعات الصاال وسعدة الئسخ طظعط جببًا 

عاطثة شغ الخظادغص تتمض إلى طبعاعا افخغر.

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ  ـ 

سمطغئ السقم افششاظغئ.. تثئط روجغ
وجغاجئ صاض وتخفغئ أطرغضغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر*ـ 
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أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن الةمسئ ٢٠١٨/١١/٠٩: أظه بالرغط طظ 
ضض الةععد التبغبئ لفظزمئ التاضمئ شغ بقد المسطمغظ لطاطئغع وإصاطئ السقصات التمغمغئ وسصث اقتفاصغات الاغ 
تظعغ تالئ الترب طع ضغان غععد، طا زالئ تالئ السثاء صائمئ بغظ المسطمغظ وعثا الضغان المست، وتحعث سطى 
ذلك اقتاةاجات الحسئغئ والفسالغات شغ ضض طظاجئئ غمارس شغعا عثا الضغان سثواظه الساشر سطى أعض شطسطغظ أو 
أعض افردن، واقتاةاجات الحسئغئ ضث السقصات طع الضغان تحعث سطى تالئ اقظفخام واقظفخال بغظ الظزام شغ 
افردن وافطئ، ضما تحعث الثغرغئ شغ عثه افطئ الاغ تاول طظ خقلعا أبظاؤعا طظع طث أظابغإ الشاز شغ أراضغعط 
رشدا لعثه اقتفاصغئ طع السثو. وحثد الئغان سطى: أن اتفاصغئ الثجي والسار شغ وادي سربئ ضاظئ عغ الئاب الثي غطب 
ُظ ضغان غععد سطى الخسغث افطظغ واقصاخادي،  طظه الظزام لائرغر سصث اقتفاصغات الماسثدة والاغ طظ خقلعا ُغَمضَّ
وذلك ضاتفاصغئ صظاة الئترغظ والمظاذص الترة المحارضئ وجضئ التثغث، وطا اتفاصغئ الشاز سظا بئسغثة، والاغ ُأْبِرَطئ 
رغط رشدعا طظ ضض الفسالغات والتراضات شغ افردن. وخاط الئغان بالصعل: إن صدغئ شطسطغظ عغ صدغئ أطئ 
اتُاطئ أرُضعا المئارضئ، شعغ أرض إجقطغئ لطمسطمغظ وشغعا المسةث افصخى طسرى رجعل اهللا ، والاغ اتاطعا 
غععد وأصاطعا سطغعا ضغاظعط الطصغط، بمساسثة افظزمئ السربغئ خظغسئ الشرب الضاشر، وتترغرعا ق غضعن بالخطح 
والعد المثل والاطئغع وتماغئ ضغان غععد، بض بالسمض سطى اجابابه طظ جثوره، وعع السمض الثي تاعق له افطئ 
بمةمطعا، جعادًا شغ جئغض اهللا وطظ ورائعا جغعحعا الاغ تضئطعا افظزمئ وتساشطعا لتماغاعا، شق أصض طظ ططالئئ 
الظزام بإلشاء اتفاصغئ وادي سربئ وأخعاتعا وصطع الطرغص سطى أي طئرر لطمجغث طظ اقتفاصغات المثلئ، شاسعد تالئ 
السثاء الطئغسغئ طع ضغان غععد لتغظ الامضغظ المادي لاترغر ضض افراضغ المتاطئ، شالظزام ق غدغره إلشاء اتفاصغئ 
الشاز، وربما غفسض، ضما شسض بإظعاء بظث تأجغر الئاصعرة والشمر، بتباً سظ رضاً حسئغ سابر، تسطط افطئ أظه لثر الرطاد 
شغ السغعن، وافطئ تسطط بأن ق جئغض طع غععد إق باتثاذ تالئ الترب طسه، وأظه ق جئغض إلى ذلك إق بإصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. عثا وصث حارك سحرات طظ أعض افردن غعم الةمسئ، بمسغرة ذالئئ 
بإلشاء اتفاصغئ الشاز الاغ وصسعا الظزام قجاغراد الشاز طظ ضغان غععد. ورشع المحارضعن قشاات ضاإ سطغعا: "غاز 
السثو اتاقل"، و"اتفاصغئ الشاز دسط لقرعاب الخعغعظغ"، و"بسث الئاصعرة والشمر تان وصئ اتفاصغئ الشاز". وردد 

المازاعرون، "ق ظرغث أي سقصات جغاجغئ أو اصاخادغئ طع اقتاقل، ولظ ظاعصش سظ المطالئئ بثلك".

رغم تطبيع الحكام ما زالت حالة العداء قائمة 
بين المسلمين وكيان يهود
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خفر   ٢٧ اقبظغظ،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١١/٠٥م) خئرا ورد شغه: "أطغظئ سظار 
السراق،  شغ  ساحئ  شطسطغظغئ  قجؤئ  ساطا)،   ٤٢) خدر 
لطعةرة  اضطرت  عظاك،  الخسئئ  افوضاع  وبسئإ 
تسغح  وعغ  باظضعك  الااغقظثغئ  الساخمئ  إلى  باظغئ 
شغ ظروف صاجغئ وخسئئ. وأضثت خدر أن السططات 
طظ  شطسطغظ  أعض  طظ   ٣٩ اساصطئ  الااغقظثغئ 
المثالفغظ بغظعط أذفال وظساء وضئار شغ السظ، شغما 

تاثطى وضالئ الشعث "افوظروا" سظعط وترشخ طساسثتعط، وأغدا طظ زارعط طظ طظثوبغ جفارة شطسطغظ 
شغ طالغجغا (ق تعجث جفارة شطسطغظغئ شغ تاغقظث)، تسإ طا تآضث أطغظئ شغ تثغبعا لـ طسا. وظاحثت السالط 
والثول السربغئ اجاداشاعط أو طساسثتعط بالتخعل سطى إصاطات دائمئ أو إسادتعط إلى وذظعط شطسطغظ. 
أطا القجؤئ ظادغئ سظار السغث شصث وخطئ إلى تاغقظث طظث ٥ جظعات صادطئ طظ السراق لطزروف ذاتعا الاغ 
ساظئ طظعا القجؤئ أطغظئ، تآضث أن القجؤغظ شغ تاغقظث لط غاطصعا أي طساسثة طظ أي جعئ شطسطغظغئ أو 
سربغئ. وأضثت السغث أن السططئ الفطسطغظغئ لط تصثم لعط أي طساسثة ولط تاابع صدغاعط عظاك، بالرغط 

طظ طظاحثتعط المسامرة لعا بإغةاد تض لمحضطاعط، تسإ صعلعا".
: إن طآجغ المعاجرغظ عثه تآضث وتحغئ المئثأ الرأجمالغ الثي ق طضان شغه لطصغمئ اإلظساظغئ، وتآضث 
سطى ضثب وظفاق الثول الاغ تّثسغ اإلظساظغئ والمتاشزئ سطى تصعق اإلظسان، وأظعا ق خقق لعا. وطأجاة 
عآقء القجؤغظ شغ تاغقظث، عغ خغر حاعث سطى ذلك. أطا تضام المسطمغظ السمقء شعط ق غعمعط جعى إرضاء 
أجغادعط شغ الشرب الضاشر المساسمر؛ لثلك ق ظساشرب سثم اعامام الظزام افردظغ بأعض الحام الثغظ لةأوا 
إلغه عربا طظ ذاغغاعط واجاثثاطعط ضمطش لطاسعل سطى أبعاب الثول الضئرى، وق ظساشرب صاض الةظثرطا 
الارضغئ فعض الحام سطى التثود وبظاء جثار غتعل بغظعط وبغظ بقدعط وإخعاظعط، وق ظساشرب تثاذل ظزام 
بظشقدش سظ ظخرة طسطمغ الروعغظةا شغ بعرطا وطظع تعةغرعط، وق ظساشرب إسراض السططئ الفطسطغظغئ، 
وعغ الاغ شرذئ بافرض والسرض، سظ طساسثة قجؤغ شطسطغظ شغ تاغقظث. وضما أظعى رجعل اهللا  طأجاة 
المعاجرغظ الثغظ شروا بثغظعط وأظفسعط إلى التئحئ؛ بإصاطئ الثولئ اإلجقطغئ افولى شغ المثغظئ المظعرة؛ 
شإن دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة جاظعغ طأجاة جمغع المسطمغظ المعةرغظ الغعم تغث 

جافاح أبعابعا لعط وتطط حمطعط شغتمطعن تابسغاعا طسجزغظ طضرطغظ، ولثلك شطغسمض الساططعن.

ظصعل بأن السطماظغئ عغ ضث المرأة؟
تاصاضى المرأة شغ ضظثا ٧٢٪ طما غاصاضاه الرجض سطى 
السمض ظفسه. جغ بغ جغ: اتساع الفةعة شغ افجعر بغظ 
الظساء والرجال شغ ضظثا لاخض إلى ٧٢٪ تغظ صغاطعما 
بالسمض ظفسه طع اطاقضعما الثئرات ذاتعا، وزغادة سطى 
ذلك تاتمض الظساء سإء الصغام بأسمال إضاشغئ أضبر طظ 
دون أجر الئائ، بظاء سطى تصرغر خثر سظ أوضسفام ضظثا 
آذار/طارس  شغ ٧  الئثغطئ  لطسغاجات  الضظثي  والمرضج 
٢٠١٦. وغحغر الاصرغر إلى أن الفةعة شغ افجعر ضاظئ 
٧٤،٤٪ شغ ٢٠٠٩، بط شغ السام ٢٠١٠ وخطئ إلى ٧٣،٦٪، بط 
ازدادت الععة شغ ٢٠١١ لاخض إلى ٧٢٪ وبصغئ الظسئئ 
الغعم شغ ٢٠١٦ سطى ظفج الفةعة المامبطئ بـ ٧٢٪. جثغر 
بالثضر أن الفةعة شغ ٢٠٠٢ ضاظئ ٧٠,٠٢٪. وظفى الاصرغر 
أن غضعن جئإ الفةعة سمض الظساء جاسات أصض، ضما 
ظفى أن غضعن السئإ الافاوت شغ الاسطغط أو الثئرات، 
سطى  الاصرغر  ورضج  باقسائار،  السعاطض  جمغع  أخثت  بض 
السمض شغ وظائش دائمغئ سطى طثار السظئ، غغر طآصائ 
إلى  تحغر  اإلتخاءات  بسخ  أخعب.  ظاائةه  لاضعن 
أن ظسئئ الفةعة شغ ربغع ٢٠١٦م شغ أطرغضا عغ ٧٩٪، 

وضاظئ ٥٩٪ شغ السام ١٩٧٤م.
سقوة سطى ذلك شإن افجعر شغ أطرغضا تافاوت بتسإ 
الِسرق، شمبق غاصاضى القتغظ اإلجئان الرجال ٣٢ ألش 
شغ  ألفا   ٢٩ الظساء  وتاصاضى  الماعجط  شغ  دوقر 
السظئ، تةث الئغخ طظ أخض أوروبغ غاصاضى الرجال 
الظساء  وتاصاضى  ظفسعا  العظغفئ  سطى  ألفا  طظعط ٥٣ 
الئغداوات ٤١ ألفا، أطا الرجال طظ أخض أشرغصغ شإظعط 
غاصاضعن ٣٧ ألفا، وتاصاضى الظساء طظ أخض أشرغصغ 
٣٣ ألفا، وبالاالغ شإظظا لع جسطظا الرجض افبغخ طصغاجا 
لطثخض، شإن الظساء طظ أخض قتغظغ إجئاظغ غاصاضغظ 
٥٤٪، وتاصاضى الظساء طظ أخض أشرغصغ ٦٣٪، وتاصاضى 
الظساء الئغداوات ٧٨٪ طظ دخطه. عثا، وغائةح الشرب 
تصعق  دسعات  وغظحر  اإلظسان  بتصعق  الثغمصراذغ 
المرأة شغ السالط اإلجقطغ وشغ أرجاء الضرة افرضغئ، 
تطك الثسعات الاغ غاطصفعا أحئاه المبصفغظ، وغةسطعن 
الامغغج  بأن  سالمغظ  غغر  وأجعة،  لعط  صثوة  الشرب 

غةري شغ دطه طةرى الثم!!
دولئ  بصغام  إق  طظةى  وق  لطئحرغئ  ططةأ  ق  إظه 
الئحرغئ  لاظصض  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
طظ ظطمات السطماظغئ إلى ظعر اإلجقم، وطظ درضات 
الثغمصراذغئ إلى ُسطى الحعرى، وطظ اظتثار الئحرغئ 
شغعا  غرصى  درجئ  إلى  طضاظًئ  الئعائط  طظ  فدظى 

 الئحر سطى جائر المثطعصات

طع  سقصات  غصغمعن  الئرغطاظغغظ  طظ   ٪٤٢ أن  جغ 
ظخش  طظ  وأضبر  ذاته،  العصئ  شغ  حثص  طظ  أضبر 
افطرغضان غفسطعن الحغء ذاته، وغالئغئ المعالغث شغ 
برغطاظغا (أضبر طظ خمسغظ بالمائئ) غغر حرسغغظ شغ 
سام ٢٠١٦، بتسإ الاغطغشراف الئرغطاظغئ، وعظاك غعطغا 
طا طسثله تعالغ ٨٣ ألش ذفض لصطاء، أو تثطى سظعط 
آباؤعط أو جتئاعط الثولئ طظ آبائعط وغسغحعن طع 
سائقت ترساعط غغر والثغعط شغ برغطاظغا (إتخائغات 
طظ   ٪٤٦ ألماظغا  شغ  الجوجغئ  الثغاظئ  وظسئئ   ،(٢٠١٦
الرجال و٤٣٪ طظ الظساء، وشغ شرظسا ٥٥٪ طظ الرجال 
و٣٢٪ طظ الظساء، وعظاك ١٩,٧ تالئ تمض طظ صاخر لضض 
ألش تالئ تمض شغ برغطاظغا بتسإ الةاردغان، (غسظغ 
تصرغئا ٢٪)، أي أن عثه السقصات الاغ صاطئ سطى تتصغص 

الترغئ أشسثت المةامساِت واُفَجَر أغما إشساد!
السطماظغئ عغ الاغ أشدئ إلى أن تاسرض ٢٠ ططغعن اطرأة 
لقغاخاب واقساثاءات الةسثغئ شغ أطرغضا، وأن واتثة 
طظ ضض أربع ظساء أطرغضغات تسرضئ لقساثاءات الةسثغئ 
بتسإ تصارغر سطى السغ إن إن، غصعل إشان جاارك ُطِسثُّ 
دراجئ لطمضاإ العذظغ افطرغضغ لطختئ الظفسغئ، الاغ 
شتخئ ١٣٦٠ جةقً لطظساء شغ المساحفغات: (إن ضرب 
الظساء شغ أطرغضا ربما ضان أضبر افجئاب حغعساً لطةروح 
الاغ تخاب بعا الظساء، وأظعا تفعق تاى طا غطتص بعظَّ 
طظ أذى ظاغةئ تعادث السغارات والسرصئ واقغاخاب 
طةامسئ)! وأن ظسئئ ٨٣٪ طظ الظساء دخطظ المساحفغات 
جابصاً طرة سطى افصض لطسقج طظ جروح وضثطات ُأِخْئَظ 
جرغثة  وضائئ  لطدرب!  ظاغةئ  دخعلعظ  ضان   - بعا 
ضض  طظ  اطرأة  أن   (PAYCHOLOGY TODAY)
جرغثة  سطغعا  ئئ  وسصَّ زوجعا.  غدربعا  ظسعة  سحر 
بض  (ق...،  بصعلعا:   (FAMILY RELATION)
والسثوان  لطزطط  تاسرض  اطرأتغظ  ضض  طظ  واتثة 

طظ ِصَئض زوجعا!).
شغ  لطمرأة  الختغئ  التصعق  تتط  لط  الاغ  السطماظغئ 
الماتثة  لفطط  وبغصئ  وبتسإ  الماتثة،  العقغات 
ذوات  طظ  افطرغضغات  الظساء  تسرض  اتامال  غجغث 
الماسطصئ  افطراض  خقل  لطعشاة  افشرغصغئ  افخعل 
خقل  الئغداوات  بالظساء  طصارظئ  طرات  أربع  بالتمض 
تطصغ  سثم  ظسئئ  وتجغث  الماضغئ.  ساطا  السحرغظ 
رساغئ أبظاء التمض بغظ افطرغضغات افخطغات والظساء 
طظ أقجضا ٣,٦ طرات، وافطرغضغات طظ أخعل أشرغصغئ 
بالظساء  طصارظئ  طرة   ٢,٥ القتغظغات  والظساء  طرة   ٢,٦
الئغداوات. تاى شغ الظزرة لطمرأة طا زالئ السطماظغئ 
أن  لظا  غتص  أشق  وأخطعا،  بحرتعا،  لعن  إلى  تظزر 

الاغ صثطعا شغ جئغطعا الشالغ والظفغج!
شسطى الفخائض والمةمعسات وافشراد الثغظ ق تجال سطى 
أسغظعط غحاوة أن غاظئععا وغسافغصعا وغختعا صئض شعات 
افوان، شأدوات الضاشر المساسمر ق تجال تفاك ببعرتضط 

وبأعطضط وتضغث بضط لارجسضط إلى ظغر سئعدغاعا.
شالظزام الارضغ غرغث أن غثرجضط طظ إدلإ إلى حرصغ 
تماطًا  إدلإ  أعض  طظ  وروجغا  الظزام  لغمضظ  الفرات 
السضئ،  حرصغ  وطظاذص  تطإ،  تسطغط  سظث  شسض  ضما 
وعع ضثلك طع روجغا غرغثون شاح الطرصات الرئغسغئ 
الاغ بظاغةاعا جاسطط طظاذص حاجسئ لطظزام بثون 
ضئغرة  حرسغئ  وجغساسغث  واتثة،  رخاخئ  إذقق 
حراغغظ  شاح  بمبابئ  وجاضعن  لسظغظ،  شصثعا  ذالما 
التغاة له، وجغضعن الظزام الارضغ سطى تماس طسه، 

وتغظؤث لظ غثخض إلدلإ حغء إق بمعاشصئ الظزام.
بأعطظا  تتغط  الاغ  الةسام  المثاذر  عثه  أطام 
والبعرغغظ  المثطخغظ  المصاتطغظ  ظسأل  إدلإ،  شغ 
شاسطعن؟  أظاط  طاذا  وظصعل  الساتئ  سطى  والفاسطغظ 
ترون  أق  وروجغا؟  بالظزام  وبص  طظ  طخغر  ترون  أق 
عثه  تةرغعا  الاغ  والمآاطرات  المفاوضات  ظاغةئ 
الثول وأظعا ضطعا تضغث بضط وترغث الصداء سطغضط؟

لثلك غاعجإ سطغضط صطع أواخر الشرب الضاشر وأدواته 
اإلصطغمغغظ، وسثم العبعق بعط الئائ، والسمض طع البطئ 
طحروع  تتمض  الاغ  افطئ  عثه  أبظاء  طظ  المثطخئ 
خقخضط، طحروع اإلجقم السزغط، الثي جغضظج ضض 
طثطفات الضاشر المساسمر طظ بقدظا إن حاء اهللا تسالى.

طظ  تساطح  لظ  وافطئ  بشغره..  اتسر  طظ  شالساصض 
خثلعا وتآطر سطغعا والاارغت ق غرتط، واهللا غسطط السر 
إىَِل  ْمرِي 

َ
أ َفوُِّض 

ُ
لَُكْم وَأ قُوُل 

َ
أ َما  ﴿َفَسَتْذُكُروَن  وأخفى، 

 [جعرة غاشر: ٤٤] ﴾ِبَِصرٌي بِالِْعَباد َ ِ إِنَّ ابَّ ابَّ
شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع   *

وقغئ جعرغا

ولضظ غأبى اهللا إق أن غمغج الثئغث طظ الطغإ، وغأبى 
وشدتعط  ضحفعط  بسث  المظاشصغظ  غمتص  أن  إق  اهللا 

سطى رؤوس افحعاد شغ الثظغا واآلخرة.
طآاطرة  أخطر  البعرة  تعاجه  الاغ  الفارة  عثه  وشغ 
أدواتعا  تظفغثعا  سطى  وتصعم  الضفر  دول  تاضاعا 
طظ  الضبغر  ظرى  الارضغ،  الظزام  بجساطئ  اإلصطغمغئ 
سظ  غاشاشطعن  أو  غاشطغظ،  غجالعن  ق  افطئ  أبظاء 
الصغام بالسمض التصغصغ الثي طظ حأظه ظخرة البعرة 
والعخعل بعا إلى بر افطان، شعط ق غجالعن غصعطعن 
بالثور ظفسه الثي صام به رجال المخالتات وضفادع 
المةرطغظ  الشثر  أعض  بالروس  العبعق  طظ  الةظعب، 
التال  عع  وضثلك  لعط،  واقجاماع  طسعط  والسمض 
طسرضئ  سطى  غثظثن  بثأ  الثي  الارضغ  الظزام  طع 
المآبرة  الفخائض  طظ  ذطإ  تغث  الفرات،  حرصغ 
لمساسثة  وطصاتطغعا  ظفسعا  تةعغج  الحمال  شغ 
سظعط  غاب  وصث  عظاك،  طعماه  شغ  الارضغ  الةغح 
أن التضعطئ الارضغئ تماطك جغحًا سرطرطًا عع السابع 
سطى طساعى السالط، وأظعا لغسئ بتاجئ لئدسئ آقف 
عثا  به  غصعم  الثي  الثثاع  لضظه  المصاتطغظ…،  طظ 
أردوغان  زسغمه  تآطر  طا  تظفغث  طظ  لغامضظ  الظزام، 
والمةرم بعتغظ شغ جعتحغ سطى أعض الحام ساطئ 

وسطى أعض إدلإ بثاخئ.
الحام  فعض  طضحعشئ  عثه  طآاطرته  بأن  رأى  شصث 
خقل  طظ  وذلك  بعط،  وتضفض  اهللا  تئاعط  الثغظ 
افسمال  خقل  طظ  جعتحغ  لرشخ  إظعارعط 
المثن  أغطإ  سظ  خثرت  بغاظات  طظ  الحسئغئ، 
ولغج  الحسئغئ،  الازاعرات  خقل  وطظ  والمظاذص، 
آخرًا طظ خقل العشعد الحسئغئ طظ طظاذص طاسثدة 
ضائًا  وتّمطععا  إدلإ،  شغ  الارضغئ  الظصاط  زارت  الاغ 
رشدعط  سظ  شغعا  سئروا  الارضغئ،  التضعطئ  إلى 
لسعتحغ وطثرجاته الثطغرة بتصعط وبتص بعرتعط 

تامئ: بعرة الحام بغظ طضر أردوغان وضفادع المخالتات

تامئ ضطمئ السثد: طظ بمار التدارة الشربغئ سمطغات الصاض الةماسغ

ذشغاظعا والفساد المساحري شغعا وطمارجاعا لسغاجئ 
الصعر والصمع الثي ق ظعاغئ لعا.

لثلك ق غظئشغ أن ظحسر بالثعحئ سظثطا ظرى صادة طظ 
الثغاظغئ،  تسغظئ  الحغثئ  جغاجئ  سطى  غبظعن  السطماء 
فظعط ق غمبطعن السطماء شغ بظشقدغح، شعط طظ الصطئ 
المظافسئ طظ شساد التضعطئ، غتاولعن اقرتئاط بالظزام 
طظ أجض طخالتعط السغاجغئ. شغ عثا السغاق حاعثظا 
طتفق لقطاظان باساراف الطاغغئ تسغظئ بأسطى درجئ 
سطمغئ شغ طثرجئ صعاطغ بأظعا تسادل درجئ الماجساغر 
شغ الثراجات اإلجقطغئ والسربغئ، وحاعثظا ضغش جاسث 
اقجافادة  سطى  السطماء  طظ  المجسعطعن  الصادة  عآقء 
السطماء  أخعات  سطى  لطتخعل  الضئغرة  الفرخئ  طظ 
واقجافادة طظعا سظث الظاس ضمظ السغاجئ اقظاثابغئ، 
ساطئ  أطام  لطتضعطئ  السطماء  دسط  إظعار  خقل  طظ 
الظاس. شغ تغظ إن افطئ بأضمطعا، بمظ شغعا افغطئغئ 
اقجاراتغةغئ  عثه  أن  غثرضعن  السطماء،  طظ  الخادصئ 
بحعادة  تسغظئ  الحغثئ  اساراف  طظ  المغضغاشغطغئ 
طثرجئ صعاطغ لط تضظ بثاشع الحسعر بالمسآولغئ تةاه 
السطماء، بض عغ طتاولئ لاشغغر خعرتعا الظمطغئ الاغ 
ُسرشئ بأظعا "صاتطئ السطماء" شغ سام ٢٠١٣م، واجاثثام 
دسط السطماء لطعخعل إلى السططئ طرة أخرى. بالاالغ، 
اقساراف  عثا  باجاشقل  تسغظئ  لططاغغئ  السماح  شإن 
طظ خقل تظزغط تةمع اظاثابغ لطسطماء ووخفه بأظه 
(طتفض اطاظان) ضان شغ العاصع خغاظئ لبصئ اآلقف طظ 
ظحطاء طثرجئ صعاطغ الثغظ تسرضعا إلخابات صاتطئ 
سخابات  أغثي  سطى  طظعط  اجاحعث  طمظ  ولطسثغث 
الحغثئ  بمساصئئ  لطمطالئئ  الاةمع  طظ  وبثقً  الظزام؛ 
السطماء  عآقء  صادة  اخاار  إخعاظعط،  لصاطعا  تسغظئ 
إظعار اقطاظان وذطإ رضاعا! شغةإ سطى صادة السطماء 
طةابعئ جغاجئ تسغظئ الثغاظغئ وإق ضاظعا ججءا طظعا. 
ولَئَِك 

ُ
ْفَمانِِهْم َعَمناً َقلِيالً أ

َ
ِ وَأ ﴿إِّنَ الَِّذيَن يَْشَتُروَن بَِعْهِد اّبَ

ُ َوَال َفْنُظُر إِلَْيِهْم  َال َخَالَق لَُهْم فِي اْآلِخَرةِ َوَال يَُكلُِّمُهُم اّبَ
 ﴾لِيٌم

َ
يَوَْم الِْقَياَمِة َوَال يَُزّكِيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
بظشقدش

تسغظئ  تضعطئ  جسغ  بظشقدش  شغ  الظاس  غحاعث 
المدظغ صئض اقظاثابات العذظغئ الاغ تطعح شغ افشص، 
العظث  دسط  سطى  لطتخعل  صعتعا  بضض  تسسى  تغث 
جثغثة،  دورة  شغ  السططئ  سطى  لطتخعل  المةاورة 
وخقل شارة صخغرة جثًا طظ الجطظ، سصث ظزام تسغظئ 
طساعثات طظاعدئ لطثولئ، العاتثة تطع افخرى، طظعا 
السماح لطعظث باجاثثام طعاظأ "طعاظشق" و"حغااغعظس" 
شغ بظشقدش ضظصاط سئعر اجاراتغةغئ لطعظث لطعخعل 
إلى وقغاتعا الحمالغئ الحرصغئ لطاةارة، وطظعا طا غثثم 
خفصئ الطاصئ الاغ تعثد أطظ الئقد طظ خقل حراء 
عظثغئ  خطئ  طظ  ضةجء  الضعرباء  طظ  طغةاوات   ٥٠٠
قجابمار ٩ ططغارات دوقر شغ صطاع الطاصئ الئظشالغ، 
طظ  افطظغئ  لطاعثغثات  سرضئ  الئقد  جغارك  والثي 
المساعثات  عثه  الطثودة.  المسطمغظ  سثوة  العظث 
شغ  ظفعذعا  لارجغت  العظث  أطام  الطرغص  تمعث 
الصطاسات اقجاراتغةغئ شغ بظشقدش ضةجء طظ خطاعا 
قخاراق طثاطش الصطاسات شغ الئقد، وطظ العاضح أن 
السغاجئ الثغمصراذغئ المجسعطئ شصثت طخثاصغاعا شغ 
بظشقدش، فن الظاس صث أدرضعا بالفسض أن تجب رابطئ 
غرسى  طظ  عما  لغسا  الئظشالغ  الحسإ  وتجب  سعاطغ 
اإلصطغمغئ  وتطغفاعط  السطماظغغظ  وأن  الظاس،  حؤعن 
العظث عط طخثر السططئ بالظسئئ لعآقء الفاجثغظ، 
وأسثاؤظا غساشطعن عثه الفرخئ لقجافادة طظ طعصسظا 
اإلصطغمغئ  عغمظاعط  بسط  أجض  طظ  الةغعجاراتغةغ 
وشرض جغطرتعط سطى طعاردظا وطعاصسظا اقجاراتغةغئ 

لثثطئ طخالتعط اقصاخادغئ والسغاجغئ.
وشغ ظض عثه التال، ظرى جعات طسغظئ ذات طخالح 
أظاظغئ تافعق سطى ظزام تسغظئ، فظعا تةظغ عغ أغدًا 
تتئ  غتثث  الثي  والفساد  الظزام  ظعإ  طظ  شعائث 
جاار طحارغع الئظاء الدثمئ. وعثه المةمعسات صطغطئ 
السثد ق تمبض بطئغسئ التال تططسات وطخالح الظاس 
شغ الئقد، الثغظ غساصثون بق حك أن إبرام عثا الظعع 
طظ المساعثات والافاعمات المسادغئ لطثولئ طع العظث 
السغاجغ،  اإلشقس  سطى  سقطئ  عغ  اقظاثابات  صئض 
وصث شصثت التضعطئ بالفسض دسمعا والبصئ شغعا بسئإ 

غةإ سطى صادة السطماء يف بظشقدش تتثي 
جغاجئ تسغظئ الثغاظغئ ق أن غضعظعا ججءاً طظعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سماد افطغظ*ـ 

ستبقى مأساة مهاجري المسلمين قائمة 
ما بقيت دولتهم غائبة

شرغثون  "دسا  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٨/١١/١٠م)  ١٤٤٠عـ،  افول  ربغع   ٢ السئئ  برس،  (ترك  طعصع  ظحر 
الثولغ،  افطظ  طةطج  شغ  إخقتات  إجراء  إلى  الماتثة،  افطط  لثى  الثائط  ترضغا  جفغر  أوغطع،  جغظغرلغ 
لغخئح جعازًا "أضبر حفاشغئ ودغمصراذغئ". جاء ذلك خقل ضطمئ ألصاعا "جغظغرلغ أوغطع" طساء الةمسئ، شغ 
جطسئ ظصاش طفاعتئ بمةطج افطظ الثولغ، تعل "خعن السقم وافطظ الثولغغظ: تسجغج تسثدغئ افذراف 
ودور افطط الماتثة"، بظاًء سطى اصاراح طظ الخغظ الاغ تاعلغ رئاجئ أسمال طةطج افطظ لطحعر الةاري. 
سطى  أضث  شغما  وإرحادًا،  وسطاًء  شسالغئ  أضبر  جثغث  طظ  غضعن  أن  غمضظ  الماتثة  افطط  ظزام  أن  وأوضح 
جعازًا  غخئح  بتغث  الثولغ  افطظ  طةطج  ظخطح  أن  أوقً  "سطغظا  وأضاف:  افولعغات.  تتثغث  إسادة  ضرورة 
أضبر حفاشغئ ودغمصراذغئ وتمبغًق وطسآولغئ". وحّثد سطى ضرورة أن غضعن الظزام افطمغ أضبر شسالغئ شغ 
التث طظ التروب وافزطات. وتآضث ترضغا باجامرار سطى ضرورة إجراء إخقتات شغ طةطج افطظ الثولغ، 
وطآخرًا حثد الرئغج رجإ ذغإ أردوغان، شغ بغان بمظاجئ الثضرى السظعغئ الـ٧٣ لاأجغج طظزمئ افطط 

الماتثة، سطى أن تاجئ المظزمئ الثولغئ إلى اإلخقح لط تسث تتامض الاأجغض".
افخض  شغ  أظحؤئ  صث  وصعاظغظعا  الثولغئ  المآجسات  أن  تظاجعا  أم  ترضغا  تضام  ظسغ  عض   :
الشرب  دول  لثثطئ  ُأجسئ  الثولغئ  والةمسغات  المظزمات  وأن  السبماظغئ؟!  الثقشئ  دولئ  سطى  لطصداء 
الضاشر وسطى رأجعا أطرغضا؟! وأن أطرغضا تساطغع أن تثرق أي صاظعن دون الرجعع إلى افسراف الثولغئ 
شاتاطاه  السراق  ترب  شغ  الثول  إجماع  خالفئ  صث  أطرغضا  أن  ضغش  جابصا  رأغظا  وصث  افطظ؟!  طةطج  أو 
لئسط ظفعذعا سطغه وظعإ خغراته. شضغش غطالئعن إذن بإخقح طةطج افطظ؟! إن إظعاء ذشغان الثول 
الشربغئ اقجاسمارغئ لظ غضعن إق بإجصاط عثا الصاظعن العضسغ الثي غدمظ طخالح الرأجمالغغظ سطى 
تساب بروات المسطمغظ، وإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاسغث السثل لطسالط باطئغصعا 

الصاظعن الرباظغ الثي غدمظ السسادة لطظاس بشخ الظزر سظ دغظعط وسرصعط.

الدعوة إلى إصالح مجلس األمن جهل أم تضليل؟!



افربساء ٦ طظ ربغع افول ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ٢٠٨

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، السئئ، ٢ ربغع افول ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١١/١٠م) خئرا جاء شغه: "حارك الرئغج 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، السئئ، شغ طراجط إتغاء الثضرى الـ٨٠ لرتغض طآجج الةمععرغئ طخطفى ضمال. 
وتدر المراجط أسداء التضعطئ، ورئغج الئرلمان بظ سطغ غطثرغط، وظعاب آخرون، إضاشئ إلى صادة الةغح ورؤجاء 
المتاضط السطغا. ضما تدر زسماء أتجاب "الترضئ الصعطغئ" دولئ باعةئ لغ، و"الحسإ الةمععري" ضمال صطغةثار 
أوغطع، و"إغغ" طرال أصحظر، و"اقتتاد الضئغر" طخطفى دجاغةغ. ووضع أردوغان إضطغق طظ الجععر سطى الدرغح، 
وجرى تظضغج السطط، والعصعف دصغصئ خمئ سظث الساسئ الااجسئ وخمج دصائص، الاغ تعشغ لتزاعا طخطفى 
ضمال شغ طبض عثا الغعم طظ سام ١٩٣٨. ودّون الرئغج سئارات سطى الثشار الثاص بالدرغح صال شغعا: "(أتاتعرك) 
السجغج، غا صائث ترب اقجاصقل وطآجج جمععرغاظا، ظساثضرضط بالرتمئ طةثدا شغ ذضرى وشاتضط الـ٨٠". وأضاف: 
"ظسغر صثطا بضض سجغمئ لةسض الةمععرغئ الارضغئ، الاغ عغ أطاظئ طظ طسالغضط وطظ حعثائظا افبرار، إتثى أصعى 
دول السالط وأضبرعا رخاء، رغط عةمات افسثاء الثاخطغغظ والثارجغغظ". ضما أصغمئ طراجط بعثه المظاجئئ شغ طصر 

الئرلمان بأظصرة، وأخرى شغ صخر "دولمئ باعةئ" بإجطظئعل الثي حعث رتغض طخطفى ضمال".

وضالئ  "أشادت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١١/١١م)  ١٤٤٠عـ،  افول  ربغع   ٣ افتث،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
الغمظغئ  الصعات  طظ  و٩  التعبغئ،  اهللا"  "أظخار  جماسئ  طظ  افصض  سطى  طسطتا   ٤٣ بمصاض  برس  شراظج 
سظ  العضالئ  وظصطئ  الغمظ.  غربغ  التثغثة  طتاشزئ  شغ  الماضغئ  الـ٢٤  الساسات  خقل  وصسئ  باحائاضات 
طساحفغات  إلى  ظصطعا  الطرشغظ  طظ  الةرتى  سحرات  أن  بالتثغثة  السسضري  المساحفى  شغ  ذئغ  طخثر 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طططع  طظث  التثغثة  شغ  الةاظئغظ  صاطى  سثد  شإن  لطعضالئ،  ووشصا  المثغظئ.  خارج 

الةاري، صث ارتفع إلى ٤٠٠ حثص".
: إن التعبغغظ وصعات التضعطئ الغمظغئ غصاتطعن وغصاطعن طظ أجض تتصغص طخالح أجغادعط شغ 

ي

برغطاظغا وأطرغضا؛ شأطرغضا ترغث إغخال التعبغغظ إلى التضط شغ الغمظ لائسط طظ خقلعط ظفعذعا سطى 
الغمظ والسغطرة سطى برواته ولع سطى جماجط أعض الغمظ. أطا برغطاظغا شعغ ترغث التفاظ سطى ظفعذعا 
أن  غةإ  الثي  أطا  أعطه.  تساب  سطى  ولع  برواته  سطى  جغطرتعا  اجامرار  وبالاالغ  الغمظ  شغ  السرغص 
غثرضه أعض الغمظ شعع أن التض لمحاضطعط لغج بغث صادة الشرب الضاشر المساسمر وق عع بغث أدواتعط 
المتطغغظ واإلصطغمغغظ، بض شغ تتضغط حرع اهللا بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة والسمض 

طع صغادة جغاجغئ تضغمئ واسغئ سطى طا غتاك ضث افطئ اإلجقطغئ ولغج سطى أعض الغمظ شتسإ.

الفاظئ المثعئغئ، ودسط التضام الطشاة ضئحار افجث، 
وصعر إرادة الحسعب، وُتمّبطعا إغران.

٣- ظمعذج دولئ الظفاق والاطعن الاغ تامسك بالسطماظغئ 
الفردي،  بالاثغظ  السماح  طع  لطثولئ،  ضظزام  رجمغاً 

بغظما تاطّعن جغاجغاً بعجعٍه سثة، وُتمّبطعا ترضغا.
جماسه،  غطغصعن  شق  اهللا  جئغض  شغ  الةعاد  وأّطــا 
لطثول  واجاسقم  ُطفاوضات  إلى  تتعغطه  وغرغثون 
الضاشرة، بض وغسائروظه إرعابًا وتطرشًا، طع أّظه الطرغصئ 
وطع  اإلجقطغئ،  الثسعة  لتمض  العتغثة  الحرسغئ 
وجعد  سطى  غسامث  ذاتعا  اإلجقطغئ  افّطئ  وجعد  أّن 
بالةعاد،  إق  وبضراطئ  بسجة  لفطئ  سغح  وق  الةعاد، 

وطا ترك صعم الةعاد شغ جئغض اهللا إق ذّلعا.
لطاأخر  طخثرًا  وغسائروظعا  شغمصاعظعا  الحرغسئ  وأّطا 
التصغصغ  الئثغض  شغعا  وغــرون  (التثابئ)،  ورشخ 
العضسغئ  صعاظغظعط  تسعغص  طظ  غمظسعط  الــثي 
افتضام  ُتمّبض  أّظعا  طع  الُمسطمغظ،  سطى  الفاجثة 
جمغع  شغ  بعا  تطاجم  أْن  افُطئ  سطى  الاغ  الحرسغئ 
بافتضام  والثولئ  المسطط  شغاصغث  تغاتعا،  حآون 
الحرسغئ شغ ضض افشسال، وعثا عع جئإ ظغطعا تزًا 

ضئغرًا طظ جعاطعط المسمعطئ.
الُمساعثف  الثاطج  المتعر  وعــغ  المرأة  ــا  وأّط
شُغرغثون إشسادعا بجخارف التدارة الشربغئ الجائفئ، 
شعط  بأجره،  الُمةامع  إشساد  غاط  بإشسادعا  فّن 
لطةمغع،  ُطااتئ  جطسئ  ُطةرد  إلى  تتعغطعا  ُغرغثون 
وعغ  الطرصات،  شغ  الُمساعطضغظ  أطــام  شُاسرض 
بصاشًئ  ذلك  وُغسّمعن  الرجال،  طع  وتثبك  ترصص، 
زواغا  ضض  شغ  والرذغطئ  السعر  غظحرون  وتصّثطًا! 
وطساواتعا  المرأة  تمضغظ  ذرغسئ  تتئ  الُمةامع 
الصغام  السمغطئ  التاضمئ  افظزمئ  وتاّعلى  بالرجض! 
لطاثرغإ  أدوات  طظ  تمطك  طا  بضض  الُمعّمئ  بعثه 
الثول  طظ  طئاحر  وتحةغع  وباعجغه  واإلشــســاد، 
الضاشرة، وُطظزماتعا المثظغئ الاغ تظاحر شغ أوجاط 
ُطةامساتظا بضبرة، ولصث اظاحرت ظاعرة رصص الظساء 
والساتات  والظعادي  الساطئ  المغادغظ  شغ  والرجال 
شغ شطسطغظ وافردن وجائر الئقد اإلجقطغئ بسئإ 

تئظغ التضعطات الفاجرة لعثه الزعاعر الُمظتطئ.
عثه عغ الترب الفضرغئ التصغصغئ الاغ غحّظعا الضفار 
أعط  عغ  وعــثه  اإلجقطغئ،  افطــئ  سطى  باجامرار 
والعصعف  لعا  لطاخثي  المططعب  عع  شما  طتاورعا، 

أطاطعا بخقبئ؟
بالطرغصئ  اإلجقطغئ  لطثسعة  الحئاب  تمض  إّن 
ضفغض    الضرغط  رجعلظا  إّغاعا  سّطمظا  الاغ  الختغتئ 
الترب،  عثه  شغ  اإلجقطغئ  أّطاظا  حسعب  باظاخار 
خقل  طظ  الُمرضج  بالابصغش  أوقً  الــثســعة  شتمض 
الثروس والمتاضرات والثطإ وُطظاصحئ الظاس شغ 
حأظعا  طظ  الثمسئ  المتاور  عثه  تعل  افطاضظ  ضض 
أْن ُتتّخظ جئعاظا الثاخطغئ، فّن ذلك غظاب سظه رأي 
سام ُطظئبص سظ وسغ سام غضعن بمبابئ السث المظغع 
أطام ذلك الشجو الفضري، والمسألئ ق تتااج أضبر طظ 
المختعبئ  اإلجقطغئ  واآلراء  اإلجقطغئ  افشضار  ضت 
الثي  السام  اإلجقطغ  الةع  إلغةاد  والصظاسات  بافدلئ 
غمظع تسّطض افشضار افجظئغئ الثخغطئ سطى ُطةامساتظا.

وعثا السمض غاطّطإ الثخعل شغ خثام شضري وضفاح 
جغاجغ طع افظزمئ السمغطئ المأجعرة طظ صئض الاضاض 
السغاجغ اإلجقطغ العاسغ الثي غصعد سمطغئ الابصغش. 
بأعض  لقتخال  أغدًا  السمض  عثا  غعّغأ  الثي  وعع 
والُمساعمئ  ظخرتعط،  لططإ  والسصث  والتض  الصعة 
ضٌض بتسإ صثرته وإطضاظاته وظروشه شغ سمطغئ صطإ 
افظزمئ السمغطئ، وإصاطئ دولئ اإلجقم سطى أظصاضعا، 
لغضامض بسث ذلك صغاطعا بسمطغئ ُطعاجعئ ضئرى ضث 
صعى الضفر الُمساسمرة شُغجال ظفعذعا، وُتقتص شغ سصر 
دارعا، وُتتمض دسعة اإلجقم إلى ضض أخصاع افرض 
ظعر  إلى  والةاعطغئ  الضفر  ظطمات  طظ  الظاس  إلخراج 

 اإلجقم وحرسه وسثله

الترب الفضرغئ سطى اإلجقم 
ووجعب الاخثي لعا

بتصغصئ  لطسطغمغظ  بالظسئئ   - افشضار  ترب  ُتسائر 
المثاشع  ترب  طظ  وخطرًا  شاضًا  أحّث   - الُمةامسات 
وإذا  والصطعب،  السصعل  تساعثف  فّظعا  والخعارغت، 
طا شسثت السصعل، وخربئ الصطعب، شصث جصطئ أعط 
الئقد  طسعا  وجصطئ  الُمةامع،  تتمغ  الاغ  الصقع 

طظ غغر صاال.
ُطتاربئ  سظ  لتزئ  غاعصفعا  لظ  المسطمغظ  وأســثاء 
الفضرغئ  الترب  حّظ  شغ  اقجامرار  وسظ  اإلجــقم، 
إّطا  شعع  ذلك  بشغر  غصعل  وطظ  الُمسطمغظ،  سطى 
الحرسغئ  والظخعص  ُطظاشص،  سمغٌض  أو  جاعض،  أتمص 
لُِيْطِفُئوا  ﴿يُِريُدوَن  تسالى:  صال  ذلك،  تآضث  الصطسغئ 
َولَْو َكرَِه الَْكافُِروَن﴾،  ُ ُمتُِمّ نُورِهِ  ْفَواِهِهْم َواَبّ

َ
بِأ  ِ نُوَر اَبّ

وصال جئتاظه: ﴿َولَن تَْرَضٰى َعنَك الَْيُهوُد َوَال النصارى 
وتُوا 

ُ
َحَتّٰى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾، وصال: ﴿َولَتَْسَمُعَنّ من الَِّذيَن أ

ًذى كثيراً﴾، 
َ
ْشَرُكوا أ

َ
الِْكَتاَب من َقْبلُِكْم َوِمَن الَِّذيَن أ

َوَما  ْفَواِهِهْم 
َ
أ ِمْن  الَْبْغَضاُء  بََدِت  ﴿َقْد  جئتاظه:  وصال 

الترب  وعثه  السثاء،  شعثا  ْكَبُر﴾، 
َ
أ ُصُدوُرُهْم  تُْخِفي 

اإلجقم،  وسطى  المسطمغظ،  سطى  الضفار  غحّظعا  الاغ 
عغ طظ التصائص وطظ الئثغعغات.

إّظعا ترب حسعاء حاططئ غحّظعا الضفار سطى اإلجقم 
سصغثة وحرغسئ وظزام تغاة، وغمضظ تتثغث خمسئ 
غغرعا،  طظ  أضبر  الضفار  غساعثشعا  رئغسغئ  طتاور 
والثولئ  السصغثة  وعــغ:  سطغعا،  شغعا  ــّرضــجون  وُغ

والحرغسئ والةعاد والمرأة.
أّطا السصغثة شفّظعا أجاس الثولئ والفرد والمةامع، 
وأجاس تضعغظ السصطغئ والظفسغئ، وأجاس الثجاعر 
شغ  حغء  ضض  أجاس  فّظعا  وبالمةمض  والصعاظغظ، 
طظه  ُغراد  ق  بالعةعم  واجاعثاشعا  المسطمغظ،  تغاة 
تئثغطعا، وإتقل غغرعا طتطعا، شعط أسةج سظ ُطةرد 
سظ  شخطعا  غسظغ  اجاعثاشعا  بض  بثلك،  الافضغر 
التغاة الغعطغئ، وإبسادعا سظ التضط وسظ السغاجئ، 
شعط غرغثوظعا سصغثة روتغئ ق تاخض بالرابطئ الاغ 
والصاال،  السغاجئ  سطى  تآبر  وق  بعا،  الظاس  تربط 

وق سطى السقصات وافظزمئ.
رابطًئ  المسطمغظ  بغظ  الرابطئ  تضعن  أن  ُغرغثون 
وغسمطعن  لطسصغثة،  شغعا  طضان  ق  صعطغئ،  أو  وذظغئ 
الاغ  الصطسغئ  الظخعص  إجصاط  سطى  إذارعا  شغ 
ضصعله  تةاعطعا،  أو  ضرابطئ  السصغثة  سظ  تاتثث 
َنْعٍض  ْولَِياُء 

َ
أ َنْعُضُهْم  وَالُْمْؤِمَناُت  ﴿وَالُْمْؤِمُنوَن  تسالى: 

َالَة  ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َويُِقيُموَن الّصَ
ْ
يَأ

َ َوَرُسولَُه أولئك َسَيرَْحُمُهُم  َكاةَ َويُِطيُعوَن اّبَ َويُْؤتُوَن الّزَ
َ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾، شق تضعن السصغثة أجاس  ُ إِّنَ اّبَ اّبَ
أو  الصعطغئ  تضعن  وإّظما  واقرتئاط،  والرسعغئ  العقء 
الظخعص  تسطغض  وغاط  ضما  افجاس،  عغ  العذظغئ 
الضبغرة الُماسطصئ بعثا الثخعص، ضصعله سطغه الخقة 
ْ َأْخَفَر  َ َعى ِبَها َأْدَناَها، َف ْ َ َ ِ ِل ْ ُ والسقم: «ِذمَُّة اْل
ُل  ْقَ َ َال َ ِع َ َِة َوالَّاِس َأْج َالِئ َ ُة اللِه َواْل ِه َلْعَ ًا َفَعَلْ ِل ْ ُم

ُه َصْرفًا َوَال َعْدًال» (رواه الئثاري). اللُه ِمْ
ضض  تةمع  طثظغئ  دولــئ  شغرغثوظعا  الثولئ  ــا  وأّط
الضاشر  تثودعا  رجط  الاغ  افرض  برباط  جاضظغعا 
المساسمر بخرف الظزر سظ الثغظ، شق غصئطعن بثولئ 
بالضااب  وتطاجم  اإلجقم،  أتضام  ُتطئص  الاغ  الثقشئ 
الصعاظغظ  سظثعط  الثولئ  غتضط  شالثي  والسظئ، 
العضسغئ المأخعذة طظ الصعاظغظ القتغظغئ والةرطاظغئ 
غاتث  ق  لضغ  وذلك  اإلجــقم،  برائتئ  تطسغمعا  طع 
طظصسمغظ  غزطعن  بض  واتثة،  دولئ  شغ  المسطمعن 
لطضاشر  تابسئ  ضسغفئ  ساججة  دول  شغ  وطاحرذطغظ 

الُمساسمر ق تصعى سطى الئصاء طظ دون دسمه.
افبظاء  عثه  شغ  المسطمغظ  سطى  الضفار  سرض  وصث 
بقبئ ظماذج سخرغئ لحضض وخفئ الثولئ الاغ سطغعط 

أْن غثااروا إتثاعا، وغصئطعا بعا:
١- ظمعذج دولئ الثظعع واقظئطاح والائسغئ الُمططصئ 

لطضفار الُمساسمرغظ، وُتمّبطعا السسعدغئ.
وزرع  والثجض،  والُمماظسئ  الُمصاوطئ  دولئ  ظمعذج   -٢
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ضغش غةإ أن غرى املسطمعن 
شعز جغثتني طسطماني بمصسثغظ يف 
طةطج الظعاب لطضعظةرس افطرغضغ؟

الةظسغئ  أطرغضغئ  وعغ  رحغثة  الحعر  عثا  تمضظئ 
أطرغضغئ  وعغ  وإلعان  شطسطغظغئ،  أخعل  طظ 
الةظسغئ طظ أخعل خعطالغئ، طظ الفعز سظ وقغاغ 
طظ  طسطماغظ  أول  لاخئتا  وطغظغسعتا،  طغاحغشان 
طةطج  شغ  طصسثغظ  سطى  تتخقن  سربغئ  أخعل 
الظعاب خقل اظاثابات الاةثغث الظخفغ لطضعظةرس 

افطرغضغ، شما عع واصع عثا الفعز؟
عع  الفعز  عثا  أن  المسطمغظ  بسخ  غساصث 
اإلجقم  سظ  تخرغتاته  شغ  العصح  لاراطإ  عجغمئ 
غعاط  ق  تراطإ  أن  التصغصئ  بغظما  والمسطمغظ؛ 
وعع طاٍض شغ تظفغث طثططاته شغ "حفط" أطعال 
طططصًا  طئاٍل  غغر  السالط  تعل  وصاطعط  المسطمغظ 
بعثا التثث! وذلك فن أطرغضا تسغطر سطى أظزمئ 
لط  باطرأتغظ  بالضط  شما  المسطمغظ،  بقد  شغ  التضط 
ولظ  أطرغضا  داخض  السغطرة  عثه  ظطاق  سظ  تثرجا 
فظعما  افطرغضغئ  السغاجئ  غثالش  أطر  بأي  تصعطا 
تاطقت  ضعظعما  افطرغضغ  بالثجاعر  طتضعطاان 
الضعظةرس؛  طظ  ججءًا  وأخئتاا  افطرغضغئ  لطةظسغئ 
غثثم  شعزعما  أن  أي  أطرغضا،  شغ  الاحرغع  أجاس 

طخطتئ أطرغضا شصط.
وأن  المآاطرة"  لـ"ظزرغئ  تفظغثًا  الئسخ  غراه  ضما 
أطرغضا لغسئ سثوة لطمسطمغظ شطصث جمتئ قطرأتغظ 
طسطماغظ بالثخعل إلى طةطج الظعاب... وطرة أخرى 
شات عآقء أن السغثتغظ صث دخطاا بحروط المةطج 
وأصسماا بصسط المةطج أن غضعن وقؤعما فطرغضا 
لعما  تسمح  شطط  العضسغ،  افطرغضغ  ولطثجاعر 
خعرة  لابئغئ  إق  المةطج  شغ  باقظثراط  أطرغضا 
طسغظئ لقجقم شغ أذعان الظاس؛ ذلك اإلجقم الثي 
ترضاه أطرغضا وق غاسارض طع طخالتعا الرأجمالغئ 
واقجاسمارغئ - اإلجقم المساثل أو اإلجقم المسثل 
جمطئ  الختغح  اإلجقم  غثالش  والثي   - أطرغضغا 
وتفخغق، ولصث شسطعا ذلك تطمغساً لعجه أطرغضا الصئغح 
غدئعط  وتظفغج  أطرغضا  شغ  المسطمغظ  ولغثثسعا 
بسث أن زادت العةمات السظغفئ سطغعط بسث تخرغتات 
ق  شضغش  اإلجقطعشعبغا،  وجرائط  السظخرغئ  تراطإ 
تصاض  وعغ  والئشداء  السثاوة  لعط  أطرغضا  تدمر 
والغمظ  جعرغا  شغ  غصاطعط  طظ  وتثسط  المسطمغظ 
وأوزبغضساان  وأششاظساان  والسراق  وشطسطغظ 

والسعدان وغغرعا طظ بقد المسطمغظ؟!
والمآجش أن المسطماغظ صث غفطاا سظ أن طظ تسئإ 
شغ الترب افعطغئ شغ الخعطال وحرد أعطعا وجسطعط 
قجؤغظ؛ وطظ غثسط غععد شغ شطسطغظ عع أطرغضا شغ 
المصام افولى. وعثا التثث لغج دلغقً سطى أن الظزام 
غساطغع  طظفاح  ولغئرالغ  دغمصراذغ  ظزام  الشربغ 
تمبغض السرصغات الخشغرة وغسمح بترغئ الاسئغر، بض 
إن عثا الظزام عع ظزام طةرم وصاتض وخئغث جسض 
الدتغئ تطةأ إلى جقدعا! صمئ الثثاع والظفاق! وإن 
افطرغضغات  آقف  شطارَع  المرأة  إظخاف  أطرغضا  أرادت 
القتغ غماظ طظ السظش والمثثرات واإلعمال والفصر 

وافطراض شغ بطثعا الماتدر الماصثم!!
لعط  تسالى  اهللا  تتثغر  غفعمعا  أن  المسطمغظ  سطى 
بسثم طعاقة الضفر وأعطه وسثم جعاز السمض بأظزماه 
السالمغظ  رب  بطاسئ  طأطعر  المسطط  فن  الاحرغسغئ 
له،  حرغك  ق  وتثه  السالمغظ  رب  هللا  التاضمغئ  وأن 
ترام  شغه  والمحارضئ  افطرغضغ  الضعظةرس  ودخعل 
واإلصرار  لطضفار  اتئاع  طظ  شغه  لما  حرسًا  غةعز  وق 
تَْرَضٰى  ﴿َولَن  تسالى:  صال  العضسغئ،  باحرغساتعط 
َعنَك الَْيُهوُد َوَال الّنََصاَرٰى َحّتَٰى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِّنَ ُهَدى 
ْهوَاَءُهم َنْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن 

َ
ِ ُهَو الُْهَدٰى َولَئِِن اّيََبْعَت أ اّبَ

ٍّ َوَال نَِصيٍر﴾. [جعرة الئصرة:  ِ ِ ِمن َو الِْعلِْم َما لََك ِمَن اّبَ
ّالَ َيْعُبُدوا 

َ
َمَر ك

َ
ِ أ َ ١٢٠]. وصال تسالى: ﴿إِِن الُْحْكُم إِّالَ ِبّ

ْكَثَر الّنَاِس َال َفْعلَُموَن﴾ 
َ
ِكّنَ أ

يُن الَْقّيُِم َولَٰ لَِك الّدِ
ٰ
إِّالَ إِيَّاهُ َذ

[جعرة غعجش: ٤٠].
وبالاالغ شإن عثا الفعز لغج شرتئ ضئغرة ولغج ظخرا 
لط  تخض  طا  فن  أطرغضا  سطى  والمسطمغظ  لقجقم 
غتخض بثون إرادة الضعظةرس، بض إظه تخض ضمظ 
الضفر،  ُغمبض  الثي  افطرغضغ  الثغمصراذغ  التجب 
الثغمصراذغئ  افطرغضغئ  المظزعطئ  شغ  وبالمحارضئ 
اإلجقطغئ  ععغاعما  خسرتا  صث  المسطماان  تضعن 
ضان  وإن  الضفر.  طفاعغط  طع  تاسارض  والاغ  ضمظغًا 
داخض  المسطمغظ  أوضاع  تاتسظ  بأن  عآقء  غأطض 
اإلجقم  وجه  جغاتسظ  اقظثطاج  بعثا  وأظه  أطرغضا 
صداغا  طع  جغاساذش  الضعظةرس  أن  أو  الضفار  سظث 
أن  شطغسمطعا  اإلجقطعشعبغا،  وجغتاربعن  المسطمغظ 
الثي  افطرغضغ  الظزام  تصغصئ  فن  غتثث  لظ  ذلك 
اإلجقطغ  المئثأ  ضراعغئ  غتمض  رأجمالغ  ظزام  عع 
ضةجء طظ خمغط سصغثته السطماظغئ الاغ تظص سطى 
أن  وغرشخ  السغاجئ  وسظ  التغاة  سظ  الثغظ  شخض 
غضعن هللا تسالى دخض شغ حآون السئاد، وأطا المئثأ 
الصادر  العتغث  شعع  وأظزماه  بسصغثته  اإلجقطغ 
السغاجئ  تاشغر  ولظ  الرأجمالغ.  المئثأ  عثم  سطى 
اإلجرام  شسغاجئ  الثارجغئ؛  وق  الثاخطغئ  افطرغضغئ 
تائسعا  الاغ  افطعال  وظعإ  واقجاسمار  والئططةئ 
بصغ  طا  باصغئ  السالط  تعل  المسطمغظ  تةاه  أطرغضا 
المسطمعن بثون دولئ إجقطغئ ترساعط وتتمغعط. 
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيّتَِخُذوا بَِطانًَة ّمِن 

َ
﴿يَا ك تسالى:  صال 

لُونَُكْم َخَباالً وَّدُوا َما َعنِّتُْم َقْد بََدِت الَْبْغَضاُء 
ْ
ُدونُِكْم َال يَأ

لَُكُم  بَيَّّنَا  َقْد  ْكَبُر 
َ
أ ُصُدورُُهْم  تُْخِفي  َوَما  ْفوَاِهِهْم 

َ
أ ِمْن 

اْآليَاِت إِن ُكنُتْم َيْعِقلُوَن﴾ [جعرة آل سمران: ١١٨].
إق  عع  طا  الضعظةرس  سدعغئ  شغ  طسطمات  شعز  إن 
اإلجقم  طفععم  لابئغئ  وإسقطغ  جغاجغ  تضاغك 
طخالتعا  وغتصص  أطرغضا  سظه  ترضى  الثي  المساثل 
التاصثة  أطرغضا  واصع  غشغر  ولظ  والثارجغئ  الثاخطغئ 
سطى اإلجقم والمسطمغظ، شعع لغج ظخرا لقجقم، 
لعا  اظتثار  عع  بض  المسطمئ،  لطمرأة  ظخرا  عع  وق 
واظاخارعا  دورعا الختغح  الرأجمالغئ. إن  شغ درك 
السغاجغ  اإلجقم  لظخرة  بسمطعا  غضعن  التصغصغ 
لطمسطمغظ  خطغفئ  وتظخغإ  التضط  لسثة  ووخعله 
أظجل  بما  جاتضط  الاغ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ 
الثسعة  وتتمض  وأتئاسعا  أطرغضا  جاعجم  والاغ  اهللا 
اإلجقطغئ بالةعاد إلى السالط أجمع. شطاضظ المسطمئ 
خغر  المسطمغظ  بقد  شغ  أو  الضاشر  الشرب  بقد  شغ 
ذرغصئ  سطى  تسمض  الاغ  الثسعة  لتاططئ  ظمعذج 
رجعل اهللا  لاشغغر العاصع الفاجث الثي تسغحه افطئ 
لط  الثي  وظفعذعا  أطرغضا  عغمظئ  بسئإ  اإلجقطغئ 
تضظ لااةرأ وتئسطه لع ضان لطمسطمغظ دولئ ترسى 
حآوظعط وتردع أسثاءعط، بثل أن تضعن أداة غعثم 
المسطمات  الظساء  سطى  اإلجقم.  الضاشر  الشرب  بعا 
بالمسروف  بافطر    اهللا  رجعل  ذرغصئ  َوشص  السمض 
بالطاسئ  وأعطه  الضفر  وإغاظئ  المظضر  سظ  والظعغ 
اإلجقطغ  الثجاعر  لاطئغص  والسمض  السالمغظ  لرب 
والصعاظغظ الحرسغئ، شعثا عع سمض المرأة السغاجغ 
  شغ اإلجقم؛ براءة طظ الضفر وذاسئ هللا ورجعله
ّفَُها الّنَبِّيُ إَِذا َجاَءَك 

َ
بالئغسئ الحرسغئ، صال تسالى: ﴿يَا ك

َوَال  َشيْئاً   ِ بِاّبَ َن 
ْ
يُْشرِك َال  ْن 

َ
أ َعلَى  ُفَبايِْعَنَك  الُْمْؤِمَناُت 

يِيَن بُِبْهَتاٍن 
ْ
ْوَالَدُهّنَ َوَال يَأ

َ
يَْسرِْقَن َوَال يَْزغِيَن َوَال َفْقُتلَْن أ

رُْجلِِهّنَ َوَال َفْعِصيَنَك فِي َمْعُروٍف 
َ
يِْديِهّنَ وَأ

َ
َفْفَتِريَنُه َنْيَن أ

 [جعرة المماتظئ: ١٢] .﴾ َفَبايِْعُهّنَ
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أردوغان يحيي ذكرى هالك هادم دولة الخالفة
!  ومقوض النظام الذي أقامه رسول اهللا

متى يدرك أهل اليمن أن خالصهم
هو بالتوكل على ربهم وليس بالتواكل على أعدائهم؟!


